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Leidenaren gezocht: onderzoek naar veiligheidsgevoel van start 
 
Hoe veilig voel jij je als je in Leiden op straat loopt? Voel je je veilig, of zijn er situaties 

waardoor je je juist onveilig voelt in de stad? Het zijn vragen waar stadscriminoloog Marianne 

Franken van de Universiteit Leiden een antwoord op wil krijgen. In samenwerking met de 

gemeente Leiden en de politie gaat zij ruim vier jaar lang onderzoek doen naar het 

veiligheidsgevoel in de stad en inwoners van Leiden kunnen meedoen. 

 

Het is simpel: inwoners die mee willen doen aan het onderzoek kunnen online een vragenlijst invullen. 

De ingevulde lijsten zijn volledig anoniem en geven inzicht in hoe het gesteld is met het 

veiligheidsgevoel in de stad. Dit onderzoek draait echt om de Leidenaar. Daarom ook een oproep aan 

iedereen die in de stad woont en veiligheid belangrijk vindt: “Doe mee, want we hebben je nodig”.’ 

 

Hoe kan ik meedoen aan het onderzoek? 

Ga naar www.universiteitleiden.nl/stadscriminoloog voor de link naar de vragenlijst. Vragenlijst 

helemaal ingevuld? Dan is je deelname klaar.  

 

Belangrijk om te weten: 

• Je moet in Leiden wonen om mee te kunnen doen. 

• Je moet minimaal 18 jaar oud zijn. 

• Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. 

• Deelname is volledig anoniem en je privacy is gewaarborgd. 

• Na deelname word je op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek. Zo zal 

er in juli een presentatie van de eerste resultaten zijn. 

• Wil je graag meer bijdragen aan het onderzoek? Je kunt ervoor kiezen om vaker vragenlijsten 

in te vullen, maar dat is niet noodzakelijk. 

 

Wat hebben Leidenaren aan dit onderzoek? 

“Wat ik vooral wil benadrukken is dat de antwoorden van Leidenaren ook echt voor verandering in de 

stad kunnen zorgen”, vertelt Franken. “Zijn er bepaalde omstandigheden op straat waardoor 

Leidenaren zich onveilig voelen, dan kunnen de gemeente en de politie bekijken of en hoe daar iets 

aan gedaan kan worden. Tegelijk kunnen we leren van plekken in de stad waar Leidenaren zich juist 

wél veilig voelen, want hoe komt dat zo?” 

 

Burgemeester Henri Lenferink is vol verwachting over de uitkomsten van het onderzoek en hoopt dat 

Leidenaren massaal meedoen. “We weten al veel over het veiligheidsgevoel dankzij onderzoeken als 

de veiligheidsmonitor die elke twee jaar wordt uitgevoerd, maar dat is een momentopname. Deze 

langer lopende studie biedt ons de unieke kans om dieper in de materie te duiken en verklaringen te 

vinden. Want naast de algemene beleving van de veiligheid in de stad en buurt, meet dit onderzoek 

ook de beleving van veiligheid in concrete situaties. Inwoners kunnen aangeven waar zij zich in de 

afgelopen 24 uur veilig, onveilig of op hun hoede voelden en de kenmerken van zo’n situatie 

benoemen. Dit geeft ons inzicht in dergelijke situaties. Wij kunnen vervolgens interventies inzetten en 

deze toetsen.” 

 

Marieke van den Bosch, sectorhoofd Politie Leiden-Bollenstreek: “Veiligheidsgevoel is heel breed. 

Immers, ook als je nog nooit slachtoffer ben geweest van een misdrijf, kun je jezelf best onveilig 

voelen. En omgekeerd voelt niet iedereen bij wie bijvoorbeeld een keer is ingebroken zich onveilig in 



de stad. Het onderzoek gaat ons helpen een zo breed mogelijk beeld te krijgen van hoe de veiligheid 

in Leiden ervaren wordt, waardoor we in de toekomst samen met de gemeente gerichte keuzes 

kunnen maken.” 

 

Kijk voor meer informatie over het project op: www.universiteitleiden.nl/stadscriminoloog.   
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Dit bericht is verstuurd naar de pers en ter informatie naar raadsleden, college van B en W van de gemeente Leiden. Wilt u 
geen persberichten meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar persvoorlichting@leiden.nl met de melding: afmelden 
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Volg de gemeente Leiden ook via Twitter, Facebook en Instagram 

 

http://www.universiteitleiden.nl/stadscriminoloog
mailto:persvoorlichting@leiden.nl
mailto:persvoorlichting@leiden.nl
http://www.twitter.com/gemeenteleiden
https://www.facebook.com/gemeenteleiden/
https://www.instagram.com/gemeenteleiden/

