Eenmeting veiligheid en leefbaarheid azc Winterswijk
Belangrijkste bevindingen
In opdracht van het COA en in samenspraak met de gemeente Winterswijk en
afgevaardigden uit het omwonendenoverleg voerde Bureau Beke uit Arnhem
onderzoek uit naar de leefbaarheid en veiligheid rondom het azc in Winterswijk.
Het doel van het onderzoek is om te kijken hoe de veiligheid en leefbaarheid zich
ontwikkelen en of er eventueel aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn.
Deze eenmeting volgt ongeveer een jaar na de nulmeting en geeft een beeld van
de ontwikkeling van de veiligheid en leefbaarheid rondom het azc Winterswijk. Bij
de meningen staat de input van omwonenden centraal. De eenmeting geeft naast
de huidige situatie, met interpretatie van de resultaten, een vergelijking met de
nulmeting weer.

Respons

Overlast/criminaliteit

Veiligheid/veiligheidsgevoel

Leefbaarheid/leefomgeving

Verder is de mening van omwonenden gevraagd over de op 31 oktober 2021
verhoogde opvangcapaciteit van het azc (van 400 naar 500 opvangplaatsen).
Deze eenmeting is hiermee ook een evaluatiemoment voor de toekomst van deze
verhoogde capaciteit.
Meningen, draagvlak en maatregelen bij behouden capaciteit
Afb. Het gebied
rondom azc ingedeeld
in de 1e schil (n=71) en
2e schil (n=36)
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Respons
Respons op de vragenlijst

Geslacht van de respondenten

Hogere respons bij de eenmeting.

Nagenoeg geen verschil tussen nul- en eenmeting.
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48%

52%

Vrouw
Man

Vragenlijst uitgezet op woonadressen rondom azc Winterswijk
Vragenlijsten retour

Eenmeting

Volledig ingevuld

Nulmeting

Check op dubbele IP-adressen: alleen de eerste, ingevulde
vragenlijst op IP-adres meegenomen

Aandeel respons per schil

Eenmeting

Vooral een toename van de respons uit de 2e schil.

24%
34%
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1e schil

1e schil

2e schil

2e schil

66%

76%

Nulmeting
Vragenlijst uitgezet op
woonadressen rondom azc Winterswijk
Vragenlijsten retour
Volledig ingevuld
Check op dubbele IP-adressen: alleen eerste ingevulde
vragenlijst op IP-adres meegenomen

Eenmeting

Nulmeting
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Overlast/criminaliteit
Percentage door omwonenden ervaren overlast

Aantal slachtoffers van criminaliteit veroorzaakt door azc

Drie overlastvormen laten een beduidend (significant) verschil zien ( ).
Deze worden in de eenmeting door een groter deel van de omwonenden ervaren.

Meer door omwonenden gerapporteerde criminaliteit in eenmeting.

Eenmeting
N=107

Nulmeting
N=91

Hard praten/schreeuwen/bellen door volwassenen buiten het azc-terrein

69%

60%

Rondhangende personen

67%

56%

Schreeuwende kinderen buiten het azc-terrein

64%

68%

Hard praten/schreeuwen/bellen door volwassenen op het azc-terrein

62%

53%

Onveilige verkeerssituatie tussen (brom)fietsers en voetgangers

60%

41%

Schreeuwende kinderen op het azc-terrein

57%

49%

Onveilige verkeerssituatie tussen auto’s en (brom)fietsers

57%

51%

Samenscholing/groepsvorming door personen

55%

46%

Rommel op straat

53%

55%

Harde muziek

50%

54%

Te hard rijden door auto’s

49%

47%

Inbreuk op privacy

46%

23%

Parkeerproblemen/onbekende auto’s in de wijken

46%

43%

Mensen die anderen lastigvallen

36%

21%

Brandlucht vanwege hout stoken/barbecueën

30%

35%

Geluidsoverlast van de voetbalkooi op het azc-terrein

27%

32%

Te laat sluiten van de voetbalkooi in de avond

25%

23%

Dronken mensen op straat

24%

16%

Lichtoverlast van de voetbalkooi

12%

8%

Overlast veroorzaakt door asielzoekers
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Vernielingen in de omgeving
Diefstal van eigendommen
Vernieling van de eigen woning

Bedreiging
Zedendelict

Anders

Inbraak
Mishandeling of geweld
Winkeldiefstal
Graffiti in de omgeving
Drugsgebruik of drugshandel

Zakkenrollerij

Veroorzaakt door azc eenmeting

Veroorzaakt door azc nulmeting
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Veiligheid/veiligheidsgevoel
Gevoel van onveiligheid in afgelopen jaar

Invloed azc op veiligheidsgevoel

Respondenten voelen zich onveiliger tijdens de eenmeting.

Meer negatieve invloed van azc op veiligheidsgevoel bij eenmeting.
0%

3%
24%
45%

46%

Bij omwonenden

11%

18%

Bij hun kinderen

38%
55%
30%

Geen gevoel van onveiligheid

Een gevoel van onveiligheid

Geen inloed

Geen inloe

Negatieve invloed

Negatieve

Weet ik niet
Positieve invloed

49%

53%

Positieve in

29%

Niet van toepassing

Eenmeting

Eenmeting

Nulmeting

Gemiddeld cijfer veiligheidsgevoel
Lager tijdens eenmeting.

0

31%

35%
Bij omwonenden

43%

Bij hun kinderen

10
Gemiddelde cijfer veiligheidsgevoel eerste schil: 6,6
Gemiddelde cijfer veiligheidsgevoel eerste schil: 7,4
Gemiddelde cijfer veiligheidsgevoel tweede schil: 6,8

22%

Eenmeting

Een gevoel van onveiligheid
Nulmeting

Niet van toepassing

Nulmeting

Gemiddelde cijfer veiligheidsgevoel vrouwen: 6,7
Gemiddelde cijfer veiligheidsgevoel vrouwen: 7,6

Geen gevoel van onveiligheid

6,7

Gemiddelde cijfer veiligheidsgevoel tweede schil: 7,6

69%

Gemiddelde cijfer veiligheidsgevoel mannen: 6,7
Gemiddelde cijfer veiligheidsgevoel mannen: 7,3

Weet ik nie

7,5
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Leefbaarheid/leefomgeving
Invloed azc op leefomgeving

Redenen negatieve invloed azc op leefomgeving

Meer negatieve invloed tijdens eenmeting.

Naast enkele in belang afnemende redenen ook enkele (sterk) toenemende.
2%

5%

6%

Er ontstaat meer geluidsoverlast

17%

Er komen rondhangende asielzoekers voor
Geen inloed

Geen inloed

44%

Negatieve invloed
Weet ik niet
Positieve invloed

46%

47%

Negatieve invloed

Er is meer criminaliteit

Weet ik niet
Positieve invloed

35%

Het is drukker in de omgeving/er is minder rust

Er ontstaan onveilige verkeerssituaties

Eenmeting

Nulmeting
Het heeft sociale impact op de omgeving

Ik heb minder privacy

Er ontstaat meer rommel op straat

Overig
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Meningen, draagvlak en maatregelen bij behouden verhoogde capaciteit
Per 1 november 2021 is de capaciteit van azc Winterswijk uitgebreid met honderd extra
opvangplaatsen voor asielzoekers. Met de gemeente is afgesproken dat deze extra
capaciteitsuitbreiding tot en met 31 oktober 2022, dus tot 1 november 2022, loopt.
Voor de periode vanaf 1 november 2022 is nog geen vraag neergelegd bij de gemeente
met betrekking tot het een eventuele verlenging van de capaciteitsuitbreiding van 100
plaatsen. Momenteel is er echter sprake van verhoogde instroom van asielzoekers in
Nederland. Daarom zijn er in de vragenlijst van de eenmeting enkele vragen voor de
omwonenden opgenomen. Deze vragen hebben betrekking op het behoud van de
tijdelijke capaciteitsuitbreiding.

Moeten er extra maatregelen getroffen worden om eventuele overlast
te beheersen, mocht er draagvlak zijn om de capaciteit te behouden?

18%
Ja

11%

Nee
Weet ik niet

71%

Algehele constatering
Het gevoel van veiligheid en leefbaarheid van omwonenden vormt een aandachtspunt
bij het eventueel behouden van de 500 opvangplekken na 31 oktober 2022.

Door respondenten aangedragen maatregelen
Mening respondenten over behouden capaciteit azc
Een meerderheid van de respondenten is hier zeker/misschien tegen.
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Geluidsoverlast beperken

8

Alleen gezinnen toelaten, geen alleenstaande mannen

7

Communicatie met omwonenden verbeteren

5

Meer voorlichting geven over gedragsregels aan asielzoekers

5

Camerabewaking op/buiten het azc-terrein

5

Ik ben hier misschien voor

Veiligere verkeerssituatie voor (jonge) asielzoekers maken

4

Ik ben hier zeker voor

Samenscholingsverbod buiten azc-terrein instellen

2

Ik heb hier geen mening over

Rommel op en buiten azc-terrein opruimen

2

Aantal toegangen azc-terrein beperken

1

Ik ben hier zeker op tegen
Ik ben hier misschien op tegen

7%
46%
20%
11%

X genoemd

Verbeteren toezicht en controle (door COA, politie)

1%
16%

Maatregelen

Ik sta hier neutraal tegenover
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Meningen, draagvlak en maatregelen bij behouden verhoogde capaciteit
Verandert uw mening over de verhoogde capaciteit
als er maatregelen worden getroffen?
Kan bij eenderde van de respondenten zorgen voor een andere mening.

Denkt u dat de leefbaarheid wordt beïnvloed door
het behouden van de capaciteit van 500 plekken na
31 oktober 2022, voor in ieder geval één jaar?
2%

21%
21%

Nee

48%

Negatieve invloed

Ja

Geen invloed

Weet ik niet

31%

50%
26%

Weet ik niet
Positieve invloed

Denkt u dat uw veiligheidsbeleving wordt beïnvloed door het
behouden van de capaciteit van 500 plekken na 31 oktober 2022,
voor in ieder geval één jaar?
3%
12%

32%

COLOFON

53%

Ik denk dat ik me hetzelfde zal voelen

Opdrachtgever: COA in samenspraak met de gemeente Winterswijk

Ik denk dat ik me onveiliger zal voelen

Realisatie: Jos Kuppens, Henk Ferwerda, Juno van Esseveldt en Marcel Grotens

Weet ik niet
Ik denk dat ik me veiliger zal voelen

Contact: voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Jos Kuppens.
E-mail: j.kuppens@beke.nl of via telefoonnummer: 026 - 443 86 19.
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