Oordeel van de bewoners

Veiligheid in Schildersbuurt

De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari
2015).

Oordeel van de bewoners
In de Veiligheidsmonitor kunnen bewoners een score geven voor een aantal aspecten in
de buurt die met de (perceptie van de) veiligheid te maken hebben. Er kunnen uitspraken
gedaan worden voor de stadsdelen en heel Den Haag. Daarnaast kan er iets gezegd
worden over een beperkt aantal wijken. Er is geen informatie op buurtniveau
beschikbaar.
Voor Schildersbuurt zijn er geen gegevens beschikbaar over het oordeel van de
bewoners over de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt.
Voor de stadsdelen en een aantal wijken is er wél informatie op te vragen over de
perceptie van verloedering, overlast, dreiging en vermogensdelicten, over gevoelens van
onveiligheid en over de ervaren vormen van overlast.
In de figuur hieronder is de situatie in Schildersbuurt in de afgelopen jaren weergegeven
(2012, 2013 en 2014). Dit geeft een beeld van de ontwikkeling in de afgelopen jaren van
de perceptie van veiligheid door bewoners.
Uit de figuur blijkt dat de ervaren mate van verloedering het afgelopen jaar en de ervaren
mate van sociale overlast in Schildersbuurt. In het afgelopen jaar is het gevoel van
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dreiging onder de bewoners . Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal
vermogensdelicten in de beleving van de bewoners in Schildersbuurt .
Perceptie van verloedering, sociale overlast, dreiging en vermogensdelicten in
Schildersbuurt, afgelopen jaren (bron: Veiligheidsmonitor, steekproef)

De figuur hieronder laat de ontwikkeling zien van de veiligheidsgevoelens door de jaren
heen in Schildersbuurt. Ten opzichte van 2013 is het percentage bewoners in
Schildersbuurt dat zich soms onveilig voelt gedaald. Het percentage bewoners dat zich
vaak onveilig voelt is het afgelopen jaar gedaald.
Gevoelens van onveiligheid in Schildersbuurt, percentages, afgelopen jaren (bron:
Veiligheidsmonitor, steekproef)
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Politiecijfers
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de delicten die door de politie worden
geregistreerd. In de tabel wordt het aantal geregistreerde delicten per 10.000 inwoners in
Schildersbuurt weergegeven. Ter vergelijking is het aantal geregistreerde delicten ook
voor geheel Den Haag weergegeven, per 10.000 inwoners. In wijken met weinig
inwoners kunnen de cijfers in de volgende tabel en figuur makkelijk fluctuaties laten zien.
In Schildersbuurt wonen 31.639 mensen.
Aantal geregistreerde delicten per 10.000 inwoners (1/1/2015) in Schildersbuurt
in 2014 (bron: Politie Haaglanden)

Schildersbuurt
Diefstal met geweld
Diefstal zonder
geweld

Geweld

Verkeersongevallen

Overig

Gemeente Den
Haag

Straatroven

22

8

Overige diefstal met geweld

5

5

Fietsendiefstal

69

99

Diefstal van brom- en snorfietsen

18

17

Diefstal uit bedrijven en instellingen

19

20

Diefstal uit woningen

97

51

Diefstal uit/vanaf voertuigen

77

70

Dietstal van motorvoertuigen

13

15

Winkeldiefstal

3

45

Zakkenrollerij

24

41

Overige diefstal zonder geweld

112

138

Bedreiging

70

37

Mishandeling

83

52

Overig geweld

3

3

Verlaten plaats na verkeersongeval
Overige misdrijven bij
verkeersongevallen
Seksuele misdrijven

105

90

0

0

2

2

Vernieling

132

83
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In de volgende figuur wordt weergegeven hoe vaak de delicten die in Den Haag het
meest voorkomen, de afgelopen jaren in Schildersbuurt zijn voorgekomen.
Aantal delicten totaal in Schildersbuurt, afgelopen jaren (bron: Politie Haaglanden)
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