Oordeel van de bewoners

Veiligheid in Schildersbuurt-Oost

D e buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 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-Oost 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-Oost in de afgelopen jaren
weergegeven (, en ). 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-Oost. 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-Oost .
Perceptie van verloedering, sociale overlast, dreiging en vermogensdelicten in
Schildersbuurt-Oost, afgelopen jaren (bron: Veiligheidsmonitor, steekproef)

Fout in selectie met id 'sel2': Het gekozen gebiedsniveau is voor deze selectie niet geldig!
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Politiecijfers
Politiecijfers
De politiecijfers laten het aantal geregistreerde delicten per 10.000 inwoners zien. Deze
gegevens zijn echter niet op buurtniveau beschikbaar. U kunt de gegevens wel voor de
wijk (29 Schildersbuurt) of het stadsdeel (5 Centrum) opvragen.
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