Veiligheid
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “Ik voel me veilig in mijn eigen woonwijk”
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Veiligheid heb je grotendeels zelf in de hand.
Geen
In de straat voel ik me veilig, dat geldt niet voor de hele wijk.
Met twijfels.
Samenstelling wijk is zeer gemeleerd. Weet niet in hoeverre er mensen wonen die
criminele aktiviteiten doen of aantrekking hebben op criminelen.
Alleen in de zomertijd heb ik veel last van de jongeren op de parkeerplaats bij het
continium. Daar wordt dan tot na middernacht geschreeuwd .gevoetbald,harde
muziek gedraaid, zodoende kan ik niet meer genieten op mijn prachtig balcon met
op de achtergrond het bos
Criminaliteit steekt langszaam overal de kop op
Er loopt nogal wat dubieus volk rond in Bleijerheide. Er wordt links en rechts nog
steeds gedeald (alhoewel het zichtbaar minder is geworden). Maar vooral het aantal
ongure types blijft hoog.
Hangplek -drugs - rondrazend verkeer en div. overlast
In onze buurt wordt de laatste maanden vaker ingebroken.
Ironisch genoeg is gisteren mijn dure spiksplinter nieuwe fiets die in mijn zijtuin
stond gestolen, terwijl ik n.b. THUIS was; hoogstwaarschijnlijk door het
allochtonentuig dat ik eventjes daarvoor tot twee keer toe ben tegengekomen, die
langzaam aan het rondrijden waren met hun vieren in een autootje op zoek naar
potentiele buit!!
Zelfs in ons 'Haanrade' lopen momenteel zeer ongure personen rond
Zou veilig zijn als een pin automaat in een winkel is, nu is alleen pinnen op straat en
dat vind in niet veilig. verder veel straatroof in buurt
Drugspand naast ons en veel overlast van gespuis uit een straat verder. Savonds nog
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niet meer de deur uit om te wandelen met de hond door al die vreemde figuren op
straat en veel vechthonden in de buurt die Savonds worden uitgelaten.
Zie punt 4.

2. Heeft u extra maatregelen in- en rondom huis genomen
om uw eigen veiligheid te verhogen?
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Aanschaf alarmsysteem
Alarm (6x)
ALARM
Alarm en buurt-app
Alarm en de deur afsluiten ook overdag als ik thuis ben
Alarm en hond
Alarm instalatie
Alarm laten installeren
Alarm met camerabewaking.
Alarm op deuren en ramen
Alarm-installatie
Alarm, rolluiken, videobewaking etc.
Alarminstallatie (3x)
Alarminstallatie en honden
Alarminstallatie en verlichting
Alarminstallatie, camerabewaking en verlichting met bewegingsmelders.
Alarmsysteem
Alarmsysteem, goede sloten, buitenverlichting met sensor, anti-inbraakstang aan
wc-raam, camera in hal achter voordeur met doorkijk
Alarmsysteem, goede sloten, nachtverlichting en buurtwhatsapp.
Alles u maar invalt
Altijd alles afsluiten bij verlaten huis
Automatisch even verlichting
Betere sloten
Betere sloten op ramen en deuren
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Beveiliging
Beveiliging aan de voordeur
Beveiliging, camera's, alles op afstand te bedienen
Beveiligssloten te plaatsen
Bewegingslamp en overweeg een veiligheidscamera.
Bewegingsmelder in tuin gemonteerd.
Buitenverlichting met sensor
Buurt app + hekwerk
Buurt what app-rolluiken. en geen deuren meer openen ,s avonds
Camara
Camera bewaking
Camera bewaking,rolluiken.
Camera's en brandmelders en hond gekocht
Camera's en waakhond
Camerabeveiliging en alarminstallatie
Camerabewaking
Cameratoezicht , veiligheidssloten
Degelijk hang en sluitwerk en in bezit van hond
Degelijk hang- en sluitwerk
Deugdelijk hang en sluitwerk
Deur af te sluiten
Deur dubbel afsluiten, deurclip in de avond en nacht, schakelklok op het licht
Deurvergrendeling
Dievenklauwen en camera's
Dievenklauwen op de deuren, rolluiken
Door bouwvereniging is inbraakbeveiliging geplaatst
Doordat meerdere buren bewust geen schuttingen tussen de tuinen hebben
geplaatst is er meer controlle,rolluiken boven staan s'nachts een klein stukje open
Drie sloten op de deur
Driepuntssluitingen op ramen en deuren.
Een hond
Extra beveiliging op deuren en ramen
Extra hang en sluitwerk aangebracht
Extra licht
Extra sloten buiten lampen
Extra sloten.
Extra verlichting en sloten en rolluiken
Geheime beveiliging!
Goed hang en sluitwerk (2x)
Goed sloten en ik doe 's avonds niet open.
Goed sluitwerk/camera toezicht
Goede sloten
Goede sloten en altijd afsluiten
Goede sloten en rolluiken
Goede sloten op de deuren en optijd de deuren afsluiten
Goede verlichting en de sloten uitgewisseld
Goeie sloten.
Hang en sluitwerk aangepast. Camera toezicht aan voorkant
Hang en sluitwerk te vervangen
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Hang en sluitwerk verbeteren - rolluiken
Hang- en sluitwerk verbeterd, lichtbewegingsmelder
Hebben een huisalarmsysteem.
Heeft woning vereniging gedaan is nieuwbouw
Hekken in tuin
Hoeft niemand te weten
Hond (2x)
Hond en alrminstallatie
Hond.
Ik laat iemand dagenlijks langskomen
Inbraak strippen op ramen en deuren , nieuwe sloten en we hebben zowieso 2
grote honden
Inbreekveilige sloten
Intercom, goede verlichting en goed hang- en sluitwerk.
Kang en sluitwerk op orde; rolluiken
Lamp met bewegings melder.
Meer aandacht te plegen, als vreemde in de buurt zijn
Meer verlichting in de directe woonomgeving, reagerend via sensor op bewging.
Mobiel alarm
Nieuwe sloten
Nieuwe sloten aan te laten brengen
Nieuwe voordeur
Omheining tuin verhoogd en verstevigd. Extra slot op poort.
Politiekeurmerk
Poorten hoger, licht, alarm
Prikkeldraad , meer lampen
Profesionle alarm en camerabeveiliging
Rolluiken (4x)
Rolluiken en goede sloten
Rolluiken en goede sloten.
Rolluiken en goedgekeurde sloten op alle deuren.
Rolluiken en rondom afgesloten
Rolluiken goede verlichting huisoppas
Rolluiken rondom en een ijzeren hekwerk.
Rolluiken te plaatsen
Rolluiken, anti-inbraakstrips, verlichting
Rolluiken, Camera's, andere voordeur met raam en ijzeren rekje voor het raam.
Rolluiken, en steeds alles afsluiten
Roluiken - verlichting
Schutting geplaatst
Sloten te veranderen.
Sloten, verlichting, buurt app
Speciale sloten
Stickers, buurtpreventieapp
Telkens de deur af te sluiten
Vanalles ter beveiliging
Veiligheidssloten (2x)
Veiligheidssloten en camera in de hal
Veiliheidssloten
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Verlichting
Verlichting en alarm
Verlichting laten aanbrengen bij oprit.'s nachts buitenverlichting laten branden.
Verlichting met bewegingsmelders
Verlichting, gesloten poort
Verlichting, hang en sluitwerk,
Via wijkagent en burgemeester, is de garageblok voorzien van extra licht en een
lichtpunt is er bij gekomen. Ook de lampen blijven na 23 uur branden wegens de
vele auto's en de bomen die er staan
Voordeur
Voordeur altijd afsluiten, ook als we thuis zijn.
Voordeur vernieuwd. Heldere verlichting bij voordeur. Kunstof kozijnen achter met
rolluiken
Voordeurslot vernieuwd met 3 punts sluiting
Waak hond/ extra sloten/rolluiken/verlichting /waakzaam
We hebben een waakhond
We hebben vaak genoeg de politie en de gemeente hierover benaderd.
Wijkagent in te schakelen
Woon al erg veilig
Zeg ik niet
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