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1.  Inleiding 

In deze appendix wordt voor tien1 Goudse wijken de objectieve veiligheid, de subjectieve 
veiligheid, de sociale overlast en de waardering van de fysieke woonomgeving weergegeven. Het 
rapport vormt een uitbreiding op hoofdstuk 4 van de Veiligheidsmonitor 2009.  

Op basis van de geregistreerde incidenten en de veiligheidsbeleving is een veiligheidsscore 
samengesteld. Op basis hiervan kan een rangorde worden aangebracht van veiligste naar 
onveiligste wijk in Gouda. In tabel 1.1 is de rangorde in 2008 aangegeven. Ook is aangegeven op 
welke punten in 2008 vooruitgang is geboekt en op welke punten de situatie is verslechterd.  

Tabel 1.1:  Ontwikkeling van de veiligheid in 2008, ten opzichte van 2007 

2008 ‰
overlast

‰
vernieling 

‰
auto-

inbraak

‰
jeugd

‰
woning-
inbraak*

‰
geweld 

veiligh-
beleving

alg*
Score*

Rangorde 2008 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

  1 Achterwillens + + o + + + o +

  2 Plaswijck o + + + - + o +

  3 Gouda-Noord - - + + - - + +

  4 Goverwelle o - + o + - - -

  5 Kort Haarlem - - + o o - o -

  6 Bloemendaal - - o - o - o -

  7 Korte Akkeren + - + + + + o +

  8 Binnenstad - - + o - - o o

  9 Gouda-Oost  o o + o + - - o

 10 Nieuwe Park - o - - o - + -

Gouda o - + + + - o
* de tabel geeft het verschil aan tussen het aantal incidenten per 1000 inwoners / woningen in 2008 ten opzichte van 

2007. Als het verschil in het aantal incidenten groter of gelijk is dan 5 procentpunten wordt dit gemarkeerd met een + 
(bij een positief verschil) of een – (negatief verschil). In de laatste kolom is het verschil aangegeven in de ‘’eindscore’’ 
per wijk, die is gebaseerd op de rangorde, die de wijken innemen per incident (per 1000 inwoners / woningen*) en de 
rangorde bij de algemene veiligheidsbeleving. Daarbij krijgt bij elk aspect de beste wijk een 10 en de slechtste een 1. 
Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor Gouda en dat geeft de eindscore per 
wijk.  

+ gunstig ten opzichte van 2007 

o ongeveer hetzelfde als in 2007 

- ongunstig ten opzichte van 2007 

Tussen de wijken onderling verschillen de veiligheidsscores licht van elkaar. De verschillen zijn 
echter voor de wijken onderling niet groot genoeg om met zekerheid te kunnen zeggen dat er 
sprake is van verschil. De rangorde van de wijken is door de jaren heen redelijk constant, maar er 
doen zich elk jaar wel verschuivingen voor. In 2008 verschuiven de wijken zelfs meer ten 
opzichte van elkaar dan in voorgaande jaren. Achterwillens, Plaswijck en Gouda-Noord zijn 
(weer) gestegen op de ranglijst en nemen nu de beste posities in.  

                                                     
1 De gemeente Gouda onderscheidt 12 wijken. Stolwijkersluis en Westergouwe (voorheen: Gouda-Oostpolder in Schieland) zijn 

echter zo dunbevolkt dat het niet informatief is om deze wijken apart in de rapportage te vermelden. In de gepresenteerde 
gegevens op stadsniveau, de totalen voor Gouda, zijn de gegevens voor deze wijken wel opgenomen.
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Ook Korte Akkeren schuift een paar plaatsen naar boven op. Goverwelle, Kort Haarlem, Nieuwe 
Park en met name Bloemendaal nemen een lagere positie in dan in 2007. Nieuwe Park en 
Gouda-Oost sluiten de ranglijst.  

Uit de bovenstaande tabel komt duidelijk naar voren dat met name op het punt van terugdringen 
van auto-inbraken winst is geboekt. In de meeste wijken is het aantal auto-inbraken 
teruggedrongen in 2008. Daarnaast is ook het aantal jeugdincidenten en woninginbraken in een 
aantal wijken afgenomen. Met name vernielingen kwamen juist wat vaker voor in 2008, met name 
in Bloemendaal, de Binnenstad, Nieuwe Park, Kort Haarlem en Gouda-Noord. Het gevoel van 
veiligheid bij de bewoners is ten opzichte van 2007 licht afgenomen. Dat komt vooral voor 
rekening van de wijken Goverwelle en Gouda-Oost. Over een langere periode blijft het 
percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt redelijk constant.  

Over het algemeen liggen de overlastscores op eenzelfde niveau als in de voorgaande jaren. 
Overlast door zwerfvuil en hondenpoep staat in de meeste wijken bovenaan in de top vijf. Ook 
verkeersoverlast wordt in veel wijken ervaren. Criminele incidenten komen in de top vijf veelal 
niet (meer) voor.  

In deze rapportage worden de aspecten voor elke wijk gepresenteerd in de vorm van vijf 
grafieken met een korte toelichting.  

* De eerste grafiek laat de eindscore zien die de ranglijstpositie van de wijken bepaalt als het 
gaat om veiligheid en criminaliteit (delicten) (zoals aangegeven in tabel 1.1). De score is 
gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de 
rangorde bij de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en 
geïndexeerd op het gemiddelde voor Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde 
van Gouda = 100. De grafiek laat de eindscores zien voor de periode 2004 tot en met 2008. 

* In de tweede grafiek wordt het aantal geregistreerde incidenten per 1.000 inwoners (en voor 
woninginbraak per 1.000 woningen) weergegeven, waarbij de ontwikkeling in de tijd kan 
worden gevolgd vanaf 2003. Daarbij geldt: hoe hoger de score, hoe veiliger de bewoners zich 
voelen.

* Vervolgens wordt de veiligheidsbeleving getoond aan de hand van de veiligheidsindicator, ten 
opzichte van het Goudse gemiddelde en de andere wijken. Hiervoor geldt: hoe hoger de 
indicator, des te groter het algemene gevoel van veiligheid. In de toelichting wordt ook 
gekeken naar het gevoel van veiligheid in de eigen buurt, waarvoor ook een indicatorscore is 
berekend. 

* In de vierde grafiek is een overzicht gegeven van de sociale overlast zoals die door de 
bewoners wordt ervaren, gepresenteerd in de vorm van een top vijf van overlastonderwerpen 
die volgens de inwoners in de wijk voorkomen. Hiervoor is de inwoners een lijst met 14 
vormen van overlast voorgelegd met de vraag of deze volgens hen vaak, soms of (bijna) nooit 
voorkomen. Vervolgens zijn overlastscores berekend, waarvoor geldt: hoe hoger de score des 
te vaker komt het voor. Deze gegevens worden gepresenteerd voor de periode 2005 tot 2008.  

* Tot slot wordt per wijk ingegaan op de waardering van de fysieke omgeving, aan de hand van 
een aantal criteria: mooi, groen, ruim, afwisselend en schoon. Hoge scores corresponderen 
ook in deze figuur met een hoge waardering.  Ook voor deze aspecten is het verschil in de 
periode 2005-2008 grafisch weergegeven.  
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2.  Binnenstad 

Algemeen beeld criminaliteit en veiligheid 

score veiligheid en overlast 
Binnenstad  2003-2008

0
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* De score is gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de rangorde bij 
de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor 
Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde van Gouda = 100. 

De veiligheid van de Binnenstad blijft achter bij het gemiddelde van Gouda. De Binnenstad heeft 
een hoog voorzieningenniveau. Hierdoor zijn er naast bewoners ook altijd veel bezoekers, wat 
deze wijk extra kwetsbaar maakt voor criminaliteit. In de Binnenstad komen dan ook zowel 
relatief als absoluut veel incidenten voor. In 2008 vond 15% van de incidenten plaats in de 
Binnenstad en dat is wat meer dan in 2006 en 2007 (13%). Het aantal incidenten is in 2008 weer 
toegenomen, terwijl in de jaren daarvoor van een afname sprake was. Met name het aantal 
woninginbraken, fietsendiefstal, vernielingen en overlast zijn toegenomen. Het aantal auto-
inbraken is echter in de Binnenstad fors gedaald. De veiligheidsbeleving door de inwoners blijft 
constant. Ook sociale overlast en de waardering van de fysieke woonomgeving zijn net als in 
meeste overige wijken redelijk constant gebleven. De sociale overlast is in de Binnenstad relatief 
hoog, de waardering voor de fysieke woonomgeving ligt op een aantal kenmerken beneden het 
Goudse gemiddelde.  
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Objectieve veiligheid 

aantal incidenten per 1000 inwoners / woningen*  in de Binnenstad 2003-2008
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bron:Politieregistratie 2003-2008 

Het aantal incidenten per 1.000 inwoners ligt in de Binnenstad voor een aantal delictsoorten 
hoger dan het Gouds gemiddelde. Dat geldt met name voor geweldsdelicten en overlast. De 
overlast en het aantal vernielingen zijn in 2008 weer wat toegenomen ten opzichte van 2007 en 
2006. Het aantal incidenten met betrekking tot jeugdproblematiek en geweld ligt op hetzelfde 
niveau als de voorgaande jaren. De forse afname van het aantal auto-inbraken van de afgelopen 
jaren heeft zich in 2008 voortgezet. Het aantal woninginbraken is echter weer toegenomen. 
Geweld komt in deze wijk in verhouding veel voor en lijkt verbonden met de Binnenstad, wat voor 
de hand liggend is in verband met het uitgaansleven. Over het geheel genomen kan worden 
geconstateerd dat de veiligheid in de Binnenstad in 2008 weer wat is afgenomen, waarmee de 
positieve lijn van de jaren daarvoor niet is doorgezet. Ten opzichte van 2005 en de jaren 
daarvoor is de Binnenstad echter nog steeds veel veiliger.  
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Veiligheidsbeleving  

score voor de veiligheidsbeleving 
algemeen , Binnenstad 2008
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Wat betreft het veiligheidsgevoel is de Binnenstad een gemiddelde wijk. Dat was de voorgaande 
jaren ook zo. Als het gaat om de mate waarin men zich veilig voelt in de eigen woonbuurt blijft de 
Binnenstad iets achter bij het gemiddelde beeld. Ten opzichte van 2007 is de score iets achteruit 
gegaan, maar vooral ten opzichte van 2004 betekent dit nog altijd een forse verbetering.  

Sociale overlast  

score top vijf overlastonderwerpen 
Binnenstad 2005 - 2008

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

rondhangende jeugd

hondenpoep

verkeersdrukte

parkeren

zwerfvuil

2008

2007

2006

2005

bron: Bewonersenquête 2005 - 2008 
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In de Binnenstad zijn de overlast van zwerfvuil, (fout) parkeren, verkeersdrukte en hondenpoep 
volgens de bewoners het meest hinderlijk. Dat was de afgelopen jaren ook zo. De overlast van 
verkeer en parkeren en verkeersdrukte zijn sinds 2006 toegenomen, de overlast door 
hondenpoep is wat teruggedrongen. In het afgelopen jaar zijn de cijfers echter niet veel 
veranderd. Ook de overlast van rondhangende jongeren is ongeveer gelijk gebleven en ligt in de 
Binnenstad boven het gemiddelde van Gouda. Dat geldt voor de meeste overlastscores. Zo 
komen ook zwerfvuil, parkeeroverlast, verkeersdrukte, lawaaioverlast en drugsoverlast in de 
Binnenstad vaker dan gemiddeld voor.  

Waardering voor de fysieke kenmerken van de woonomgeving

score waardering fysiek woonomgeving 
Binnenstad 2005 - 2008
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bron: Bewonersenquête 2005 - 2008 

De Binnenstad wordt als woonomgeving door haar buurtbewoners met name gewaardeerd 
omdat het er afwisselend en mooi is. Van de vijf bevraagde kenmerken van de fysieke 
woonomgeving worden deze twee het hoogst gewaardeerd. Dat was in de voorgaande jaren ook 
zo. De waardering hiervoor is ook (veel) hoger dan in de meeste andere wijken. Voor de 
Binnenstadbewoners scoort de woonomgeving het laagst op de kenmerken groen en schoon. 
Deze scores liggen juist beneden het stadsgemiddelde. De score voor groen loopt ook 
stelselmatig terug.
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3.  Nieuwe Park 

Algemeen beeld criminaliteit en veiligheid 

score veiligheid en overlast 
Nieuwe Park 2003-2008
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* De score is gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de rangorde bij 
de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor 
Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde van Gouda = 100. 

De veiligheid in Nieuwe Park heeft zich in 2008 niet gunstig ontwikkeld. De wijk is in de rangorde 
van wijken naar veiligheid en criminaliteit van de eennalaatste naar de laatste plaats gedaald. Het 
totaal aantal incidenten is met een vijfde toegenomen en dat contrasteert met de afname in de 
afgelopen jaren. Vrijwel alle delictsoorten namen in 2008 weer toe. In absolute zin is het aantal 
delicten beperkt, omdat Nieuwe Park een kleine wijk is. Van alle delicten in de stad komt 5% in 
deze wijk voor. Er woont echter maar 2% van alle inwoners. Voor delicten als geweld en 
fietsendiefstal liggen de incidentpromillages aanzienlijk boven het stedelijk gemiddelde. Dat geldt 
ook voor verkeersgerelateerde problemen. Over het geheel genomen is de sociale overlast wel 
wat lager dan gemiddeld, met uitzondering van verkeersgerelateerde overlast, zwerfvuil en 
lawaaioverlast. De overlast is wel toegenomen. De waardering van de fysieke woonomgeving in 
Nieuwe Park ligt iets onder het gemiddeld Gouds niveau.  
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Objectieve veiligheid 

aantal incidenten per 1000 inwoners / woningen*  in Nieuwe Park 2003-2008
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De criminaliteit in Nieuwe Park ligt wat boven het Gouds gemiddelde. Dat geldt met name voor 
overlast en geweldsdelicten. Het aantal incidenten met betrekking tot overlast, geweld en jeugd-
problematiek is ten opzichte van 2007 en 2006 verder toegenomen. Vernielingen ligt op hetzelfde 
niveau als in 2007. Het aantal auto-inbraken in deze wijk is na een forse afname in 2006 en 2007 
weer opgelopen in 2008, terwijl de meeste wijken op dit punt juist verbetering hebben geboekt. 
Het promillage jeugdproblemen ligt in Nieuwe Park lager dan in de meeste andere wijken en dat 
was de afgelopen jaren ook zo.  
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Veiligheidsbeleving  

score veiligheidsbeleving algemeen
Nieuwe Park 2008
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Wat betreft de algemene veiligheidsbeleving ligt Nieuwe Park onder het Gouds gemiddelde. 
Opmerkelijk is dat hier wel vooruitgang is geboekt. In 2007 en 2006 was de veiligheidsbeleving in 
deze wijk nog het laagste van alle wijken. De score komt nu dicht in de buurt van het Gouds 
gemiddelde. De veiligheidsbeleving in de eigen buurt in Nieuwe Park ligt nog wel onder het 
stedelijk gemiddelde, maar vertoont eveneens een verbetering ten opzichte van de voorgaande 
jaren.

Sociale overlast 

score top vijf overlastonderwerpen 
Nieuwe Park 2005 - 2008
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De top-5 van vormen van overlast laat eveneens een toename zien van de verschillende vormen 
van overlast. Met name de overlast door zwerfvuil, verkeersdrukte en lawaai is in 2008 (verder) 
toegenomen. Het verkeer zorgt in deze wijk voor veel overlast. Verkeersonveiligheid en 
verkeersdrukte vormen een probleem, meer dan gemiddeld in Gouda, maar ook de parkeerdruk 
is groot en lawaaioverlast staat in deze wijk in de top-5. Parkeeroverlast werd in 2006 nog als het 
belangrijkste probleem in Nieuwe Park gezien en staat nu op een vierde plaats. De overlast door 
zwerfvuil vormt nu het belangrijkste probleem. In 2005 was dat ook zo. Overlast door 
rondhangende jongeren, vernielingen en criminaliteit worden door de bewoners als minder 
belangrijk ervaren dan verkeersgerelateerde overlast en zwerfvuil en staan daarom niet in de top-
5 in deze wijk.   

Waardering voor de fysieke kenmerken van de woonomgeving

score waardering fysiek woonomgeving 
Nieuwe Park 2005 - 2008
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De wijk wordt vooral gewaardeerd om het mooie, afwisselende en ruime karakter. Op een aantal 
punten scoort de wijk Nieuwe Park beter dan de andere wijken in Gouda als het gaat om de 
uiterlijke kenmerken van de woonomgeving. De scores voor ‘’afwisselend’’, ‘’mooi’’, ‘’ruim’’ liggen 
boven het Goudse gemiddelde. De score voor ‘’groen’’ is de laatste jaren gedaald. Net als in 
andere wijken is de score voor ‘schoon’ het laagst. Deze score is in Nieuwe Park ook lager dan 
het stadsgemiddelde.  
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4.   Korte Akkeren 

Algemeen beeld criminaliteit en veiligheid 

score veiligheid en overlast 
Korte Akkeren 2003-2008
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* De score is gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de rangorde bij 
de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor 
Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde van Gouda = 100. 

Korte Akkeren is sinds enkele jaren een aandachtswijk in Gouda, vanwege relatief veel overlast 
en een benedengemiddeld maatschappelijk perspectief voor de bewoners. In 2007 het algemene 
beeld van veiligheid en criminaliteit min of meer stabiel en in 2008 zat de wijk weer in de lift. Het 
aantal incidenten daalde in Korte Akkeren in 2008 met 14%. Vooral jeugdproblemen, overlast en 
geweld namen af.  De meeste delicten komen in verhouding even vaak voor als in Gouda, terwijl 
voorheen jeugdproblemen, overlast en vernieling in deze wijk vaker voorkwamen dan gemiddeld. 
Van alle incidenten in Gouda heeft 13% plaats in Korte Akkeren en dat is evenveel als het 
percentage inwoners in de stad. De veiligheidsbeleving ligt op een gemiddeld Gouds niveau. Ook 
wat betreft sociale overlast komt Korte Akkeren als een gemiddelde Goudse wijk naar voren. De 
fysieke kenmerken van Korte Akkeren worden relatief laag gewaardeerd.   
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Objectieve veiligheid  

aantal incidenten per 1000 inwoners / woningen*  in Korte Akkeren 2003-2008
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Net als in veel andere wijken hebben de meeste delicten in Korte Akkeren betrekking op overlast. 
Het aantal overlastdelicten daalt echter de laatste jaren fors, ook in 2008 en is daarmee op een 
gemiddeld Gouds niveau gekomen. Dat geldt ook voor jeugdproblemen, geweldsdelicten en 
auto-inbraken. Vernielingen zijn in 2008 juist iets toegenomen. Het aantal woninginbraken per 
1000 woningen is ongeveer gestabiliseerd na een daling sinds 2003/2004. 

pagina 16



Veiligheidsbeleving 

score veiligheidsbeleving algemeen
Korte Akkeren 2008
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De mate waarin de bewoners van Korte Akkeren zich in het algemeen veilig voelen wijkt niet veel 
af van de gemiddelde van Gouda. De score voor de algemene veiligheidsbeleving is vrijwel gelijk 
aan die van 2007, maar ligt wel hoger dan in de jaren daarvoor. Dat geldt in sterkere mate ook 
voor de veiligheidsbeleving in de eigen buurt, die is fors verbeterd sinds 2004. Ook als het gaat 
om de veiligheidsbeleving in de eigen buurt neemt Korte Akkeren in Gouda inmiddels een 
gemiddelde positie in.  

Sociale overlast  

score top vijf overlastonderwerpen 
Korte Akkeren 2005 - 2008
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De topvijf van overlast in Korte Akkeren komt overeen met de meeste andere Goudse wijken. 
Sommige overlast komt in Korte Akkeren net iets vaker voor dan gemiddeld, zoals zwerfvuil en 
hondenpoep en parkeeroverlast. Hondenpoep en zwerfvuil nemen dan ook de eerste posities in 
in de overlast top-5. Ook parkeeroverlast en het slechte onderhoud van wegen komen in de top-5 
van deze wijk voor. De wijk heeft ook last van verkeer, gezien de (gedeelde) vijfde plek van 
verkeerdrukte en -onveiligheid. Overlast van rondhangende jongeren is sinds 2005 uit de top-5 
verdwenen en komt nu niet meer vaker voor dan gemiddeld in Gouda. De overige 
overlastonderwerpen komen in Korte Akkeren even vaak voor als in de rest van de stad.  

Waardering voor de fysieke kenmerken van de woonomgeving

score waardering fysiek woonomgeving 
Korte Akkeren 2005 - 2008
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Als de bewoners wordt gevraagd naar de waardering van de woonomgeving komt Korte Akkeren 
er in verhouding met Gouda niet gunstig uit. Net als de voorgaande jaren scoort deze wijk op alle 
onderwerpen (veel) lager dan gemiddeld. De scores van 2008 liggen echter (op ‘’groen’’ na) wel 
op een iets hoger niveau dan in 2006 en 2007. Met name ‘’afwisseling’’ en ‘’mooi’’ scoren nu wat 
hoger. Net als in de overige Goudse wijken, blijkt dat men de minste waardering heeft voor de 
mate waarin Korte Akkeren schoon is. De score in Korte Akkeren hiervoor is bovendien duidelijk 
lager dan gemiddeld.  
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5.   Bloemendaal 

Algemeen beeld criminaliteit en veiligheid 

score veiligheid en overlast 
Bloemendaal 2003-2008
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* De score is gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de rangorde bij 
de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor 
Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde van Gouda = 100. 

Bloemendaal heeft in de rangorde van wijken naar veiligheid en criminaliteit de eerste plaats 
moeten prijsgeven. Jarenlang was Bloemendaal de veiligste wijk van Gouda. Het aantal 
incidenten is in 2008 met 17% toegenomen. En komt daarmee op een gemiddeld Gouds niveau. 
Bloemendaal telt 13% van de inwoners van Gouda en ook 13% van de incidenten komt in deze 
wijk voor. In 2007 was dat nog maar 11%. De toename in 2008 komt vooral door meer 
jeugdincidenten, overlast, geweld en vernielingen. Het aantal woninginbraken is eveneens 
toegenomen. De bewoners van Bloemendaal voelen zich in het algemeen wel iets veiliger dan 
hun stadsgenoten. De overlast-scores liggen nog wel wat lager dan gemiddeld in Gouda. 
Bloemendaal onderscheidt zich wel door een hoge waardering voor de fysieke woonomgeving. 
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Objectieve veiligheid 

aantal incidenten per 1000 inwoners / woningen*  in Bloemendaal 2003-2008
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Het overzicht van gemelde incidenten per 1000 inwoners laat zien dat met name overlast, 
vernielingen en jeugdproblemen het afgelopen jaar aanzienlijk zijn toegenomen. Ook het aantal 
woninginbraken is na een daling in 2007 weer toegenomen. Vrijwel alle incidenten komen in 
Bloemendaal nu even vaak voor als gemiddeld in Gouda. Het aantal auto-inbraken is wel 
gedaald, maar niet zoveel als in andere wijken. Daardoor komen er in Bloemendaal nu in 
verhouding tot andere wijken meer auto-inbraken voor.  
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Veiligheidsbeleving 

score veiligheidsbeleving algemeen
Bloemendaal 2008

0 20 40 60 80

Gouda

Oost

Goverw elle

Nieuw e Park

Binnenstad

Achterw illens

Korte akkeren

Kort Haarlem

Bloemendaal

Plasw ijck

Noord

100

bron: Bewonersenquête 2005 - 2008 

De inwoners van Bloemendaal voelen zich in het algemeen iets veiliger in Gouda dan gemiddeld. 
Bloemendaal staat op dit punt echter niet langer bovenaan in de rangorde van wijken. Ten 
opzichte van vorig jaar is ook sprake van een lichte achteruitgang. Dat geldt niet voor de beleving 
van de veiligheid in de eigen wijk. Daarbij staat Bloemendaal nog altijd bovenaan de ranglijst van 
veilige wijken.

Sociale overlast 

score top vijf overlastonderwerpen 
Bloemendaal 2005 - 2008

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

verkeersdrukte

zwerfvuil

parkeren

hondenpoep

wegenonderhoud

2008

2007

2006

2005

bron: Bewonersenquête 2005 - 2008 

pagina 21



Als het gaat om het beeld van overlast bij de inwoners dan laat Bloemendaal een gunstiger beeld 
zien dan het stadsgemiddelde van Gouda . Behalve het wegenonderhoud komen alle 
onderwerpen van overlast in deze wijk volgens de inwoners minder voor dan gemiddeld in 
Gouda. Dat was de vorige jaren ook zo. Het slechte onderhoud van wegen vormt evenals vorig 
jaar in Bloemendaal de belangrijkste vorm van overlast. Daarnaast staan overlast van 
hondenpoep, zwerfvuil en parkeren in de top-5. De mate waarin deze vormen van overlast 
plaatsvinden wijkt niet wezenlijk af van de voorgaande jaren. Dat geldt ook voor verkeersdrukte. 

Waardering voor de fysieke kenmerken van de woonomgeving 

score waardering fysiek woonomgeving 
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bron: Bewonersenquête 2005 - 2008 

Ook in Bloemendaal is er gekeken welke kenmerken de bewoners in hun woonbuurt waarderen. 
Hieruit komt Bloemendaal naar voren als ruim, groen en mooi. De kwalificaties ‘’afwisseling’’ en 
‘’schoon’’ scoren wat lager. De verschillen met de vorige jaren zijn niet groot. De waardering van 
de kenmerken van de woonomgeving (behalve voor afwisseling) liggen ook hoger dan het Gouds 
gemiddelde. Net als in andere wijken krijgt ‘’schoon’’ in Bloemendaal de laagste waardering, 
maar ook op dit punt onderscheidt deze wijk zich in positieve zin van de rest van de stad.  
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6.   Plaswijck 

Algemeen beeld criminaliteit en veiligheid 

score veiligheid en overlast 
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* De score is gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de rangorde bij 
de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor 
Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde van Gouda = 100. 

Plaswijck is de grootste wijk van Gouda (18% van de inwoners). In deze wijk komt echter maar 
14% (in 2007: 15%) van de delicten voor en daarmee scoort Plaswijck beter dan gemiddeld in 
Gouda. Op de ranglijst van veiligheid en criminaliteit neemt Plaswijck nu de tweede plaats in, een 
verbetering ten opzichte van 2007. De criminaliteit is in Plaswijck dan ook relatief laag. De wijk 
lijkt op veel punten op Bloemendaal. Ook de bewoners van Plaswijck voelen zich in het algemeen 
iets veiliger dan de gemiddelde Gouwenaar. Dit gunstige beeld vertaalt zich ook in relatief weinig 
sociale overlast en een hoge waardering voor de woonomgeving.  
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Objectieve veiligheid  

aantal incidenten per 1000 inwoners / woningen*  in Plaswijck 2003-2008
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Veel incidenten komen in Plaswijck in verhouding minder voor dan in andere wijken van Gouda. 
Jeugdproblemen en auto-inbraken komen in deze wijk gemiddeld voor, ondanks het feit dat beide 
aspecten ten opzichte van 2007 verbeterd zijn. De meeste incidenten in Plaswijck hebben 
betrekking op overlast. Dat was de afgelopen jaren ook zo. Het aantal overlast-incidenten is 
ongeveer gelijk gebleven. Het incidentpromillage (50) ligt veel lager dan het gemiddelde in Gouda 
(68). Ten aanzien van vernielingen, jeugdproblemen, geweld en auto-inbraken is het afgelopen 
jaar vooruitgang geboekt. Het aantal inbraken in woningen is echter weer licht toegenomen.  
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Veiligheidsbeleving  

score veiligheidsbeleving algemeen
Plaswijck 2008
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De mate waarin de inwoners van Plaswijck zich over het algemeen veilig voelen is iets hoger dan 
het Gouds gemiddelde. Plaswijck neemt in de rangorde dan ook een gunstige plek in. De score 
voor de veiligheidsbeleving ligt ook hoger dan in 2006 en 2007. Ook in de rangorde van wijken 
als het gaat om het gevoel van veiligheid in de eigen buurt neemt Plaswijck een gedeelde eerste 
plaats in en op dit punt is vooral vooruitgang geboekt ten opzichte van 2006 en de jaren 
daarvoor.  

Sociale overlast

score top vijf overlastonderwerpen 
Plaswijck 2005 - 2008
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De top-5 van vormen van overlast bevat dezelfde onderwerpen als in 2007. Als wordt gekeken 
naar het voorkomen van overlast scoort Plaswijck rondom of net iets beter dan het gemiddelde 
voor Gouda. Alleen parkeeroverlast en slecht wegenonderhoud komen meer dan gemiddeld 
voor. Verkeersoverlast is duidelijk minder groot in deze wijk. Parkeeroverlast vormt in deze wijk 
de belangrijkste vorm van overlast en dat was bij de vorige metingen ook zo. De overlast van 
jongeren staat in deze wijk in de top-5.  

Waardering voor de fysieke kenmerken van de woonomgeving 

score waardering fysiek woonomgeving 
Plaswijck 2005 - 2008
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De waardering van de fysieke kenmerken van Plaswijck is in vergelijking met de andere wijken 
gunstig. Plaswijck scoort op alle punten aanzienlijk beter dan gemiddeld en wordt het meest 
gewaardeerd vanwege haar groene karakter. Daarnaast vinden veel bewoners de wijk mooi en 
ruim. Ook op de aspecten ‘’afwisseling’’ en ‘’schoon’’ scoort Plaswijck beter dan gemiddeld. In de 
meeste wijken wordt dit kenmerk het minst gewaardeerd, ook in Plaswijck.  
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7.   Gouda-Noord 

Algemeen beeld criminaliteit en veiligheid 

score veiligheid en overlast 
Gouda-Noord 2003-2008
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* De score is gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de rangorde bij 
de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor 
Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde van Gouda = 100. 

Evenals in 2006 behoort Gouda-Noord tot de beste wijken op de ranglijst van veiligheid en 
criminaliteit. Ten opzichte van 2007, toen Gouda-Noord een gemiddelde plek innam, is weer 
sprake van een verbetering. Dat komt onder andere door de afname van het aantal incidenten, 
met ongeveer 10% ten opzichte van 2007. Gouda-Noord is een van de kleinere Goudse wijken 
(8% van de inwoners) en neemt 7% van het totaal aantal incidenten in Gouda voor haar 
rekening. De meeste incidenten komen in Gouda-Noord bijna even vaak voor als gemiddeld in 
Gouda. Ten opzichte van 2007 is vooral vooruitgang geboekt als het gaat om auto-inbraken en 
overlast door jeugd. Daar staat een toename tegenover van woninginbraken, vernielingen en 
geweld. Ook de beleving van de veiligheid, de sociale overlast en de waardering van de fysieke 
kenmerken van de woonomgeving zijn van een gemiddeld tot bovengemiddeld niveau.  
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Objectieve veiligheid 

aantal incidenten per 1000 inwoners / woningen*  in Gouda-Noord 2003-2008
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Ook in Gouda-Noord vormt overlast het meest voorkomende incident. Het aantal overlast 
incidenten was in 2007 toegenomen en neemt in 2008 weer licht af. Het aantal vernielingen en 
geweldsdelicten is ongeveer gelijk gebleven. Belangrijke vooruitgang is in 2008 geboekt ten 
aanzien van overlast door jeugd, na een forse stijging van het aantal jeugdincidenten in 2007. 
Ook het aantal auto-inbraken is het afgelopen jaar in Gouda-Noord verder teruggedrongen. 
Daarmee ligt het aantal auto-inbraken in deze wijk onder het gemiddelde van Gouda. Het aantal 
woninginbraken is echter weer iets toegenomen. Het incidentpromillage ligt voor de meeste 
overige delicten net iets onder het Gouds gemiddelde.  
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Veiligheidsbeleving 

score veiligheidsbeleving algemeen
Gouda-Noord 2008
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De inwoners van Gouda-Noord onderscheiden zich in positieve zin van de gemiddelde 
Gouwenaar wat betreft hun veiligheidsgevoel. De wijk staat op de ranglijst op de eerste plaats als 
het gaat om het algemene veiligheidsgevoel. De veiligheidsscore is ten opzichte van de vorige 
jaren ook gestegen. Als het gaat om het gevoel van veiligheid in de eigen buurt dan scoort de 
wijk Gouda-Noord in vergelijking met de meeste andere wijken eveneens positief, zij het wat 
minder expliciet. Het aandeel bewoners dat zich in de eigen wijk veilig voelt is sinds 2007 ook 
niet verder toegenomen.  

Sociale overlast  

score top vijf overlastonderwerpen 
Gouda-Noord 2005 - 2008
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Net als in de meeste Goudse wijken gaat het bij de sociale overlast in Gouda-Noord met name 
om zwerfvuil en hondenpoep en om verkeers- en parkeeroverlast. Dit is niet anders dan in de 
voorgaande jaren. De scores in Gouda-Noord zijn op veel punten iets gunstiger dan de 
gemiddelde scores voor Gouda. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor overlast door jongeren, 
criminaliteit, vernielingen en lawaaioverlast. Ook parkeeroverlast is in vergelijking met andere 
Goudse wijken minder dan gemiddeld een probleem. Verkeersonveiligheid en verkeersdrukte 
scoren alleen iets hoger dan gemiddeld. Als het gaat om de top-5 van vormen van overlast zijn 
de verschillen met de afgelopen jaren klein.  

Waardering voor de fysieke kenmerken van de woonomgeving

score waardering fysiek woonomgeving 
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Wat betreft de beoordeling van de fysieke kenmerken scoort de wijk Gouda-Noord net als de 
vorige jaren iets boven het gemiddelde van Gouda. Alle fysieke kenmerken van Gouda-Noord 
worden iets beter gewaardeerd dan gemiddeld. De verschillen in beoordeling met de vorige jaren 
zijn klein.  
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8.   Achterwillens 

Algemeen beeld criminaliteit en veiligheid 

score veiligheid en overlast 
Achterwillens 2003-2008
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* De score is gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de rangorde bij 
de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor 
Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde van Gouda = 100. 

Achterwillens neemt in 2008 de eerste plaats in op de ranglijst van wijken naar veiligheid en 
overlast. Dat is een forse verbetering ten opzichte van 2006 en 2007, toen de wijk nog een 
gemiddelde positie innam. De score op basis waarvan de ranglijst is samengesteld is in 2008 ook 
aanzienlijk hoger dan in 2006 en 2007 en terug op het niveau van 2004 en 2005. Achterwillens 
behoort tot de twee kleinste wijken in Gouda. In deze wijk woont 6% van de bevolking. In 2008 
vond in deze wijk 4% van alle incidenten plaats. In 2007 was dat nog 5%. De incidentpromillages 
liggen er veelal op of net onder het gemiddelde niveau. De veiligheidsbeleving is vrijwel gelijk aan 
het stedelijk gemiddelde, ondanks de relatief lage positie op de ranglijst. De sociale overlast is 
lager dan in andere wijken. De bewoners vinden hun woonomgeving wel relatief saai.  
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Objectieve veiligheid  

aantal incidenten per 1000 inwoners / woningen*  in Achterwillens 2003-2008
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Het beeld van de incidentpromillages van de afgelopen jaren in Achterwillens is grillig, wat de 
wisseling van deze plaats op de ranglijst van veilige wijken verklaart. Zo heeft zich in 2006 een 
forse toename van de jeugdproblematiek en overlast voorgedaan, die sinds 2007 weer teniet is 
gedaan. Jeugdproblemen en overlast zijn ook in 2008 sterk afgenomen in deze wijk. Ook het 
aantal woninginbraken is afgenomen, na een toename in 2007. Door de vooruitgang die is 
geboekt komen incidenten in Achterwillens niet meer voor dan gemiddeld in Gouda. 
Verbeteringen zijn ook geboekt wat betreft vernielingen. In tegenstelling tot in veel andere 
Goudse wijken is het aantal autoinbraken in Achterwillens in 2008 niet verder afgenomen maar 
gelijk gebleven op het niveau van 2007. Het aantal geweldsdelicten is wel afgenomen.  
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Veiligheidsbeleving 

score veiligheidsbeleving algemeen
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De inwoners van Achterwillens voelen zich in het algemeen ongeveer even veilig als gemiddeld 
in Gouda. De score ligt ook op hetzelfde niveau als de voorgaande jaren. Ook het gevoel van 
veiligheid in de eigen buurt ligt in Achterwillens eveneens rond het gemiddelde van Gouda. Dit 
cijfer ligt wel wat hoger dan de voorgaande jaren en onderstreept de verbetering in de wijk.  

Sociale overlast  

score top vijf overlastonderwerpen 
Achterwillens 2005 - 2008
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Ook de mate waarin bewoners overlast ervaren ligt in 2008 op de meeste punten lager dan 
gemiddeld in Gouda. Alleen van jeugd heeft men iets meer overlast in Achterwillens dan 
gemiddeld. Vandaar de positie van jeugdoverlast in de top-5. Hondenpoep en zwerfvuil zorgen in 
Achterwillens echter voor de meeste overlast. De overlast door parkeren is sinds 2006 minder 
belangrijk geworden. Minder hinder ondervindt men in Achterwillens van het verkeer: 
verkeersdrukte staat niet in de top-5.  

Waardering voor de fysieke kenmerken

score waardering fysiek woonomgeving 
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Als het gaat om de waardering van de fysieke woonomgeving spreken de bewoners van 
Achterwillens zich iets positiever uit dan hun stadsgenoten. Op de meeste punten scoort de wijk 
ongeveer hetzelfde als in 2007 en iets beter dan in 2006. Met name over de kwalificatie ‘’schoon’’ 
is men steeds positiever geworden. Ook de kwalificatie ‘’groen’’ scoort de laatste jaren steeds 
beter, terwijl dat in veel andere wijken juist achteruit gaat.
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9.   Gouda-Oost 

Algemeen beeld criminaliteit en veiligheid 

score veiligheid en overlast 
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* De score is gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de rangorde bij 
de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor 
Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde van Gouda = 100. 

Gouda-Oost neemt de voorlaatste plaats in op de ranglijst van veilige wijken. In 2005, 2006 en 
2007 nam deze wijk de laatste plaats op de ranglijst in. Net als Korte Akkeren is Gouda-Oost 
achterop geraakt en krijgt daarom de laatste jaren extra aandacht. In Gouda-Oost woont 6% van 
de inwoners van Gouda en komt 7% van de incidenten voor. De veiligheidscore ligt dan ook 
onder het gemiddelde van Gouda. Sinds 2005 wordt echter op veel terreinen wel lichte 
vooruitgang geboekt. Ten opzichte van 2007 is het totaal aantal incidenten in Gouda-Oost met 
4% gedaald. Met name fietsendiefstal en auto-inbraken kwamen in 2008 veel minder voor dan 
een jaar daarvoor. Het aantal bedrijfsinbraken is in deze wijk wel toegenomen. Veel 
incidentpromillages liggen nog steeds rond of boven het stedelijk gemiddelde, maar ook niet 
extreem meer. De geleidelijke verbetering die zich aftekent komt niet terug in de 
veiligheidsbeleving van de bewoners. Het afgelopen jaar is de veiligheidsbeleving afgenomen, 
mogelijk deels ingegeven door de incidenten en de overmatige mediabelangstelling die zich 
medio 2008 hebben voorgedaan in Oosterwei. Sociale overlast wordt meer dan gemiddeld 
ervaren in Gouda-Oost. De waardering van de woonomgeving blijft achter bij het Gouds 
gemiddelde.  
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Objectieve veiligheid  

aantal incidenten per 1000 inwoners / woningen*  in Gouda-Oost  2003-2008
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Ook in Gouda-Oost komt overlast net als in de meeste andere wijken het meeste voor. De mate 
waarin overlast voorkomt is hoger dan gemiddeld in Gouda. Ten opzichte van 2006 is wel sprake 
van een stelselmatige lichte verbetering. Dat geldt in sterkere mate voor jeugdproblemen en 
vernielingen, met name in 2007. In 2008 is er geen verdere verbetering meer opgetreden. De 
meeste incidenten komen niet veel vaker voor dan gemiddeld in Gouda. Het aantal 
woninginbraken en auto-inbraken is in 2008 verder teruggedrongen. De afname van het aantal 
auto-inbraken in Gouda-Oost is sinds de enorme piek in 2005 zelfs spectaculair te noemen. Het 
promillage auto-inbraken ligt nu op een gemiddeld niveau. 
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Veiligheidsbeleving 

score veiligheidsbeleving algemeen
Gouda-Oost 2008
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De incidenten en de overmatige mediabelangstelling in Oosterwei hebben de veiligheidsbeleving 
in Gouda-Oost geen goed gedaan. De bewoners van de wijk voelen zich minder veilig dan de 
bewoners van de meeste andere wijken. Ook het gevoel van veiligheid in de eigen buurt is in 
2008 na een aantal jaren van verbetering weer achteruit gegaan.  

Sociale overlast 
score top vijf overlastonderwerpen 
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Overlast komt in Gouda-Oost wel vaker voor dan gemiddeld in Gouda, volgens de inwoners. Op 
veel punten is de overlastscore ook hoger dan de vorige jaren. Dat geldt voor alle vormen van 
overlast in de top-5. Het gaat dan met name om overlast door zwerfvuil, slecht wegenonderhoud, 
rondhangende jeugd, vernielingen en parkeren. De overlast door verkeersdrukte is uit de top-5 
verdwenen maar ligt nog altijd hoger dan gemiddeld in Gouda. Ook overlast door jongeren, 
vernielingen en criminaliteit komen volgens de bewoners vaker voor dan gemiddeld in Gouda.  

Waardering voor de fysieke kenmerken van de woonomgeving 

score waardering fysiek woonomgeving 
Gouda-Oost 2005 - 2008
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Alle fysieke kenmerken van de wijk Gouda-Oost worden lager gewaardeerd dan gemiddeld in 
Gouda en dan in de meeste andere wijken. Met name de waardering van ‘’schoon’’ en ‘’mooi’ 
blijven daarbij ver achter. Dat was de voorgaande jaren ook zo. Deze aspecten worden ook nog 
eens minder gewaardeerd dan de voorgaande jaren. De kwalificaties ‘’groen’’, ‘’afwisselend’’ en 
‘’ruim’’ komen het dichtst in de buurt van het gemiddelde en staan in deze wijk dan ook bovenaan 
de lijst.
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10.   Kort Haarlem 

Algemeen beeld criminaliteit en veiligheid 

score veiligheid en overlast 
Kort Haarlem 2003-2008
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* De score is gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de rangorde bij 
de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor 
Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde van Gouda = 100. 

Kort Haarlem is een wijk van gemiddelde grootte (9% van de inwoners) in Gouda en heeft net als 
in 2007 een aandeel van 8% in het totale aantal incidenten. De wijk is op de ranglijst een paar 
plaatsen gezakt en in de middenmoot terecht gekomen. Met name overlast, vernielingen, geweld 
en jeugdincidenten zijn het afgelopen jaar iets toegenomen, diefstal en inbraak zijn daarentegen 
verder afgenomen. Over het geheel genomen is het aantal incidenten ten opzichte van 2007 
nauwelijks veranderd. De wijk laat wat incidenten betreft een zeer gemiddeld beeld zien. De 
bewoners voelen zich in het algemeen ook even veilig als de gemiddelde Gouwenaar. Ook op 
het punt van sociale overlast scoort Kort Haarlem gemiddeld. Op sommige punten wat beter, op 
andere punten wat minder dan Gouda als geheel. Ook wat betreft de fysieke kenmerken van de 
woonomgeving heeft de wijk geen opvallende waarderingsscores.    
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Objectieve veiligheid  

aantal incidenten per 1000 inwoners / woningen*  in Kort Haarlem 2003-2008
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Het aantal incidenten van overlast en vernielingen is gestegen ten opzichte van het voorgaande 
jaar. Aan de andere kant is het aantal auto- en woninginbraken het afgelopen jaar verder 
gedaald. Geweldsdelicten en jeugdproblemen zijn op een zelfde niveau gebleven als in 2007. De 
meeste incidenten komen in verhouding even vaak voor als gemiddeld in Gouda, er doen zich 
geen opmerkelijke zaken voor in deze wijk.  
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Veiligheidsbeleving  

score veiligheidsbeleving algemeen
Kort Haarlem  2008
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De bewoners van Kort Haarlem wijken nauwelijks van hun stadsgenoten af in de mate waarin ze 
zich in het algemeen veilig voelen. Dat was de afgelopen jaren ook zo. Het algemeen gevoel van 
veiligheid is ten opzichte van de vorige jaren ook nauwelijks veranderd. Dat geldt ook voor het 
gevoel van veiligheid in de eigen buurt. Net als in 2007 scoort de wijk ook op dit punt heel 
gemiddeld.

Sociale overlast  

score top vijf overlastonderwerpen 
Kort Haarlem 2005 - 2008
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De sociale overlast in Kort Haarlem is over het geheel genomen van gemiddeld Gouds niveau. 
Dat neemt niet weg dat zwerfvuil, hondenpoep, verkeersdrukte en verkeersonveiligheid volgens 
de bewoners in deze wijk iets meer voorkomen dan gemiddeld in Gouda. Dat was in 2007 net zo. 
De parkeeroverlast en overlast door slecht wegenonderhoud is echter minder en de overlast door 
jongeren, criminaliteit, overlast en vernielingen is gemiddeld vergeleken met Gouda. Ten opzichte 
van de vorige jaren is met name de overlast door hondenpoep en de verkeersoverlast wat 
toegenomen in Kort Haarlem.  

Waardering voor de fysieke kenmerken van de woonomgeving

score waardering fysiek woonomgeving 
Kort Haarlem 2005 - 2008
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Ook wat betreft de waardering van de fysieke kenmerken van Kort Haarlem wijkt de wijk niet veel 
af van het gemiddelde beeld in Gouda. Kort Haarlem wordt iets vaker dan gemiddeld als ‘’mooi’’ 
afgetekend en wat minder als ‘’groen’’. De waardering is in vergelijking met vorig jaar op bijna alle 
punten licht afgenomen.  

pagina 42



11.   Goverwelle 

Algemeen beeld criminaliteit en veiligheid 

score veiligheid en overlast 
Goverwelle 2003-2008
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* De score is gebaseerd op de rangorde van de wijken per incident (per 1000 inwoners / woningen) en de rangorde bij 
de algemene veiligheidsbeleving. Vervolgens worden de scores opgeteld en geïndexeerd op het gemiddelde voor 
Gouda, dat geeft de eindscore per wijk. Het gemiddelde van Gouda = 100. 

Goverwelle behoort met Plaswijck tot de grootste wijken van Gouda. In deze wijk woont 17% van 
de Goudse bevolking. Er komt in verhouding echter weinig criminaliteit voor: 12% van alle 
incidenten komt voor in Goverwelle. Dat was in 2007 en de jaren daarvoor niet anders. Het aantal 
incidenten is bovendien in 2008 gedaald, met name vanwege de afname van woning- en 
bedrijfsinbraken, fietsendiefstal en auto-inbraken. Daar staat een toename van het aantal 
vernielingen, geweld en jeugdproblemen tegenover. De wijk is enkele plaatsen gedaald op de 
ranglijst van wijken naar veiligheid en criminaliteit. Dat komt vooral omdat het algemene gevoel 
van veiligheid in Goverwelle in verhouding laag is en in vergelijking met 2007 ook aanzienlijk 
achteruit is gegaan. Voorheen stond Goverwelle nog in de bovenste gelederen als het ging om 
het gevoel van veiligheid. Wat betreft sociale overlast scoort Goverwelle over het algemeen 
gemiddeld. De waardering van de fysieke omgeving blijft op vrijwel alle punten echter achter bij 
het Goudse gemiddelde.  
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Objectieve veiligheid 

aantal incidenten per 1000 inwoners / woningen*  in Goverwelle 2003-2008
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Overlast vormt ook in Goverwelle het meest voorkomende delict, maar het promillage is in 
vergelijking met andere wijken relatief laag. Het beeld van de laatste jaren is constant. 
Vernielingen en jeugdproblemen komen in Goverwelle iets vaker voor dan gemiddeld en laten 
ook een lichte toename zien. De forse toename van het aantal woninginbraken in de wijk in 2007 
is weer teniet gedaan. Het promillage woninginbraken is in Goverwelle nu weer gemiddeld. Bij 
auto-inbraken is ook in 2008 weer vooruitgang geboekt. In 2007 was al sprake van een royale 
halvering ten opzichte van 2005, het promillage is in 2008 verder teruggedrongen.   
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Veiligheidsbeleving 

score veiligheidsbeleving algemeen
Goverwelle 2008
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Wat betreft de algemene veiligheidsbeleving laat Goverwelle in 2008 een behoorlijke daling zien, 
meer dan in andere wijken. Stond Goverwelle in 2007 en de jaren daarvoor nog boven in de lijst, 
in de rangorde van 2008 is de wijk gezakt naar de een na laatste plaats. Ook het gevoel van 
veiligheid in de eigen buurt is in Goverwelle in 2008 teruggelopen tot beneden het Gouds 
gemiddelde.  

Sociale overlast  

score top vijf overlastonderwerpen 
Goverwelle 2005 - 2008
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Het beeld van de sociale overlast laat over het algemeen een gemiddeld beeld zien. Op de 
meeste punten laat Goverwelle een vergelijkbare of zelfs iets gunstigere situatie zien dan het 
Gouds gemiddelde. Alleen parkeeroverlast komt in deze wijk meer dan gemiddeld voor. De 
parkeeroverlast staat nog altijd bovenaan in de top-5, gevolgd door hondenpoep en zwerfvuil. De 
overlast van rondhangende jongeren is volgens de bewoners iets afgenomen en komt daarmee 
op een gemiddeld Gouds niveau.  

Waardering voor de fysieke kenmerken van de woonomgeving

score waardering fysiek woonomgeving 
Goverwelle 2005 - 2008
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Opmerkelijk is de relatief lage waardering voor de fysieke kenmerken van de woonomgeving in 
Goverwelle. Dat is al jaren zo. Alle kwalificaties, behalve ‘’schoon’’ blijven achter bij het 
gemiddelde beeld in Gouda. In alle wijken wordt de woonomgeving het minst gewaardeerd op het 
criterium ‘’schoon’’. Goverwelle vormt hierop de enige uitzondering. Hier zijn de inwoners het 
minst tevreden over de afwisseling en ruimte in de wijk.  
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