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In Zoetermeer we did research to the feeling 

of safety in the Bossenbuurt. The mean 

question was: How can we improve the sence 

of safety, including but not limited to social 

housing? In this report we focussed on the 

overal feeling of safety in the neighbourhood 

by researching the general problems. This 

was done at first, before focussing on the 

problems behind the front doors of the 

residents.   

 

The conclusion, as stated now, is because of 

this also about the general feeling of safety in 

the neighbourhood. This is researched by 

using a servey and interviews with Wijk & 

Agent Samen, Buurtwerk and Handhaving. 

This all toghether gave us a general image of 

the area.  

 

The communcation between these differen 

associations turned out to be a part of the 

problem. We came across various problems 

related to this. These might need 

improvement. The points that were found are:  

People should feel heard, information  should 

be clearly presented and residents should bei 

nvolved.  

 

It was hard to get a good image of which 

houses where social housing and which where 

appartments, also the differenced between 

these two where diffecult to define. In the 

coming research this could be of focus. 

Seeing what is behind the front doors of 

people. There could be a focus on the 

differences between these two kind of houses 

related to the feeling of safety. In this way 

there should be a clear image of the problems 

in the Bossenbuurt. Because of this image the 

feeling of safety could be improved.   

NEDERLANDS 

 

Er is in Zoetermeer onderzoek gedaan naar 

het gevoel van veiligheid in de Bossenbuurt 

Zoetermeer. De hoofdvraag van dit 

onderzoek was: Hoe kun je de veiligheid in de 

Bossenbuurt verbeteren, inclusief maar niet 

gelimiteerd tot sociale huisvesting? In dit 

rapport hebben wij ons gefocust op het 

globale gevoel van veiligheid in de buurt door 

de openelijke problemen te onderzoeken 

voordat wij onderzoek gaan doen naar de 

problemen van de inwoners achter hun door.  

  

Concluderend is er momenteel een 

onderzoek gevormd naar het algemene beeld 

van de wijk omtrent de veiligheid. Dit is 

gedaan door middel van een survey en 

interviews met Wijk & Agent Samen, 

Buurtwerk en Handhaving. Dit heeft een 

algemeen beeld van de wijk gegeven.  

 

De onderlinge communicatie tussen de 

verschillende buurtorganisaties is hierdoor 

deels in beeld gebracht. Hierbij zijn wij op 

verschillende problemen gestuit met 

betrekking tot deze onderlinge communicatie 

die wellicht nog beter belicht zouden kunnen 

worden. De punten die wij aansnijden zijn: 

Gehoord voelen, duidelijke informatie 

overdracht en betrokken zijn.  

 

Het was lastig een beeld te vormen van 

huurlocaties en koop locaties en de 

daarbijbehorende onderlingen verschillen. In 

een vervolgonderzoek kan hier dieper op 

ingegaan worden om vervolgens een 

onderzoek te starten naar de problemen die 

zich afspelen binnen de deuren van deze 

woningen. Kijkend naar de verschillen tussen 

woon- en huurlocaties kan dan hopelijk een 

globaal beeld gevormd worden over de 

problemen die zich in de Bossenbuurt 

afspelen. Door het in beeld brengen hiervan 

kan de veiligheid verbeterd worden.  

ENQUETE SURVEY 

FEELS SAFE 
The amount of people living in the Bossenbuurt that feel 

safe. 

FEELS SAFE 
The amount of people living in the Bossenbuurt that 

feel unsafe. 

21% 79% 
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