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Bijlage 1: data 
 

Inleiding 

 
Van 8 september tot 6 oktober is er een online vragenlijst afgenomen onder 
bewoners van de Spinozacampus. De vragenlijst gaat over hoe de bewoners 
de veiligheid in en rondom de Spinozacampus ervaren. De vragenlijst is 
verspreid via posters op de campus, een post van de de bewonerscommissie 
in de facebookgroep voor de campus en een link op de ASVA website, met 

een post hierover op onze social media. De vragenlijst is 104 keer ingevuld.	 
 
De aanleiding voor deze vragenlijst waren zowel de berichten die wij in de 
media lazen over incidenten op de campus als signalen die wij kregen van de 
bewonerscommissie. Het Meldpunt Onveilig Wonen was vaak niet bekend 
was en er kwamen slechts heel sporadisch meldingen over de Spinozacampus 
binnen. Daarom zochten we naar andere manier om te peilen hoe veilig 
bewoners zich voelen en in welke mate zij betrokken zijn geweest bij 

incidenten.	 
 
Het idee achter het afnemen van deze vragenlijst was om met een klein 
aantal vragen een inzicht te krijgen in de situatie en de data voor zich te 
laten spreken. Ook hebben wij twee open vragen toegevoegd zodat bewoners 
hun verhaal kwijt kunnen. 
 
Naast het afnemen van de vragenlijst zijn wij tevens onlangs begonnen met 
opnieuw op grote schaal promoten van het meldpunt. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Resultaten 

 
Uit de eerste drie vragen blijkt waar bewoners van de Spinozacampus zich 
het meest veilig of onveilig voelen. Thuis (figuur 1) voelen de meeste 
bewoners zich altijd tot het grootste deel van de tijd veilig. Buiten en rondom 
hun woning (figuur 2) voelen de meeste bewoners zich vaker onveilig dan 
binnenshuis. Ongeveer de helft van de bewoners voelt zich het grootste deel 
van de tijd veilig, echter blijkt ook een grote groep zich alleen soms veilig te 
voelen rondom hun woning. Onderweg naar huis (figuur 3) is er nog een groter 
onveilig gevoel onder de bewoners. Het grootste deel van de ondervraagden 
voelt zich alleen soms veilig, gevolgd door redelijk gelijke groepen die zich 
nooit of grotendeels veilig voelen. Hierbij is de groep die zich altijd veilig voelt 

zeer klein met maar 6,73%.	 
 
Figuur 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Figuur 2 

 
 

Figuur 3 

 
 
Naast de plek waar bewoners zich veilig voelen wordt er gekeken naar de 
invloed van het tijdstip op het veiligheidsgevoel. Hieruit blijkt dat vooral in de 
nacht en avond het veiligheidsgevoel een probleem is. In de nacht geeft 
85,96% van de respondenten aan zich onveilig te voelen, gevolgd door 
59,65% die zich ook in de avond onveilig voelt. Daarentegen voelt slechts een 

klein deel van de bewoners zich onveilig gedurende de ochtend en middag.	 



 

 

 
Figuur 4 

 
 

Figuur 5 
 

 
 
Uit vraag vijf ( Figuur 5) blijkt dat het merendeel van de bewoners nog nooit 
betrokken is geraakt bij een incident op de Spinozacampus (72,12%). Echter 
heeft een, naar ons inzien, groot deel van de bewoners dit wel meegemaakt, 
namelijk 27,88%. Dat bijna 30% van de bewoners betrokken is geweest bij 
een incident is zorgwekkend. Dit hoge percentage zorgt er niet alleen voor 



 

 

dat het veiligheidsgevoel van de slachtoffers aangetast is, maar ook die van 
de overige bewoners die het indirect meekrijgen. 
 
In het onderzoek is daarna gevraagd om wat voor incidenten het gaat. De 
respondenten noemen vele verschillende incidenten, deze zijn vaak erg 
serieus. Bewoners noemen vaak dat zij zijn achtervolgd, nageroepen en/ of 
bestolen. Er worden onder andere fietsen, scooters, telefoons en computers 

gestolen.	 Nog schokkender is het bericht van 1 bewoner dat haar vriend is 
neergestoken, en door een andere dat haar of zijn buurman is beschoten. 
Door meerdere bewoners wordt verteld dat ze op straat beroofd zijn of er een 
poging tot beroving is gedaan. Dergelijke ernstige incidenten laten zien dat 

de leefbaarheid op de Spinozacampus ernstig in het geding is.			 
 

Figuur 6 

 
 
We waren benieuwd of de bewoners ergens in de omgeving (emotionele) 
steun konden krijgen als zij iets hebben meegemaakt of bijvoorbeeld niet 
alleen uit huis willen. Een groot dit van de bewoners (40,38%) heeft dit in de 
buurt, maar het merendeel van de bewoners heeft dit niet of is hier niet zeker 
van. Dit wijst er mogelijk ook op dat veel bewoners hun medebewoners niet 
kennen en/of weinig weinig binding voelen met de campus, wat mogelijk 

bijdraagt aan het onveilige gevoel van sommige van de bewoners.	 
 

 
 



 

 

Figuur 7 

	 
 
Veruit het grootste deel van de bewoners (86,64%) zegt dat de veiligheid in 
de omgeving van de Spinozacampus verbeterd moet worden (Figuur 7). 
Daarentegen geeft maar een heel klein deel aan dat er niets gedaan moet 
worden. Hieruit blijkt de ontevredenheid van een grote meerderheid van de 

bewoners.	 
 
Figuur 8 

 



 

 

 
Aan de bewoners die hebben ingevuld dat zij vonden dat de veiligheid 
(misschien) verbetert moet worden, is deze vraag gesteld. Zij konden een of 
meerdere suggesties kiezen, of zelf een suggestie invullen. Veruit het 
grootste deel vindt het een goed idee om camera’s te plaatsen (83,33%) en 
meer politiecontrole in te voeren (71,88%). Ongeveer de helft van de mensen 
vindt tevens (meer) straatverlichting een goed idee. Respondenten opperen 
boven zelf een aantal opties, zoals: 

• beveiligers inhuren 

• alleen studenten laten wonen op de campus	 
• deuren die sneller dicht en open gaan en goed op slot gaan	 
• de levendigheid in de buurt verbeteren 

• fietsenstallingen maken 

 
Bij ons bezoek aan de campus zelf zijn wij ook een aantal dingen 
tegengekomen die verbeterd kunnen worden, die niet door de bewoners 
genoemd worden. Zo moeten rondslingerende losse stenen (dit zagen wij een 
groot aantal panden) worden weggehaald, omdat deze gebruikt worden om 
de deur open te houden. Er moet meer gehandhaafd worden tegen auto’s die 
over het gras en de fietspaden rijden (dit zagen wij in 5 minuten al 3 keer 
gebeuren). Er moet wat worden gedaan aan het sombere gevoel en de vele 
hekken (als deuren). Natuurlijk zou het ook helpen om een kleine winkel of 

cafe/restaurant op de campus te hebben.	 
 
Daarnaast moet de weg vanaf het OV verbeterd worden. Het zou handig zijn 
als alle mensen via 1 route vanaf de metro en bus lopen, zodat er meer 
sociale controle is. Deze weg moet duidelijk worden aangegeven en goed 
verlicht zijn. Ook moet de omgeving prettig zijn, dat kan bijvoorbeeld door het 
vervangen van bosjes door (lage) bloemen en het plaatsen van bankjes 
waarop men niet kan liggen. De tunnels onder de viaducten zijn er lang en 
laag, dit heeft een onprettig gevoel. Dit kan o.a. verbeterd worden met goede 
verlichting en kleurrijke muurschilderingen. Mogelijk kunnen er ook 
alarmknoppen worden geplaatst, waarop voorbijgangers kunnen klikken als zij 

in gevaar zijn.	 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figuur 9 

 
Wij vonden het interessant om te weten of bewoners voordat zij naar de 
campus verhuisden zich al zorgen maakten om het veiligheidsniveau. Voor 
42% was dit geen zorg, alhoewel onduidelijk is of dit komt omdat zij niet op 
de hoogte waren, of omdat zij dachten dat het geen probleem zou zijn. Voor 
de bewoners die hier al wel bewust van waren, kan afgevraagd worden of dit 
gevoel vooraf ook de ervaringen en het gedrag nu beïnvloed. Ook roept dit 
de vraag op waarom bewoners die zich wel zorgen maakten over de 

veiligheid, toch naar de campus zijn verhuisd.	 
 
Figuur 10 

 



 

 

 
Eerder bleek al dat veel bewoners zich onveilig voelen en dat er nog veel 
verbeterd kan worden aan de omgeving van de Spinozacampus. Het blijkt dan 
ook dat een groot deel (42%) van de bewoners vanuit 
veiligheidsoverwegingen het liefst zou verhuizen naar een andere woning 

(Figuur 10).	 
 
 

Conclusie 
 
Onder de bewoners is er vooral op weg naar huis en ‘s avonds en ‘s nachts 
een probleem met het veiligheidsgevoel op de Spinozacampus. Het gevoel 
onder de bewoners is niet zomaar ontstaan, een kleine 30% van de 
respondenten is betrokken geraakt bij een incident op de Spinozacampus. 
Het gaat hierbij om heftige incidenten zoals berovingen, achtervolgingen, 
schiet- en steekincidenten. Dit leidt ertoe dat 42% van de respondenten zou 
willen verhuizen vanwege de veiligheidsproblemen op de Spinozacampus. 
Ondanks de problemen denken de meeste studenten dat bepaalde 
maatregelen de veiligheid zullen verbeteren. Het gaat hierbij onder andere om 
meer politiecontrole, camera’s en levendigheid op de campus. Met het juiste 

ingrijpen hoeft de situatie dus zeker niet hopeloos te zijn.		 
 
Dit is het eerste veiligheidsonderzoek dat op deze manier is uitgevoerd door 
ASVA. Alhoewel het onderzoek vrij kort is (en mogelijk ook nog enige 
gebreken kent), komt er toch interessante data naar voren. Graag zetten wij 
vergelijkbare onderzoeken op bij andere studentencomplexen. Niet alleen om 
meer op de hoogte te worden van de situatie daar, maar ook omdat dit ons in 
staat zou stellen de verschillende campussen met elkaar te vergelijken.  
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1. Do you feel safe inside your house? 

a. Always 36/104 = 34,62% 

b. Most of the time 50/104 = 48,08% 

c. Sometimes 12/104 = 11,54% 

d. Never 6/104 = 5,77% 
 

2. Do you feel safe outside around your house (garden, street)? 

a. Always 9/104 = 8,65% 
b. Most of the time 33/104 = 31,73% 

c. Sometimes 50/104 = 48,08% 

d. Never 12/104 = 11,54% 
 

3. Do you feel safe on your way home? 

a. Always 7/104 = 6,73% 

b. Most of the time 29/104 = 27,88% 

c. Sometimes 43/104 = 41,35% 

d. Never 25/104 = 24,04% 
 

4. At what time do you feel (most) unsafe?	 
a. In the early morning 9/57 = 15,79% 

b. During the day 5/57 = 8,77% 

c. In the evening 34/57 =59,65% 

d. At night 49/57 = 85,96% 

e. I always feel safe 3/57 = 5,26% 
 

5. Have you ever been involved in an incident?	 
a. Yes 29/104 = 27,88% 

b. No 76/104 = 72,12% 
 

6. If yes, what kind of incident? (Respondents were only shown this 
question if they replied Yes in question 5.) 

 
• Approached on campus by 2 guys on scooter 
• Achtervolgd! Voor airpods 



 

 

• 3 people tried to rob me, and after that followed me until my house and 

circled me.	 
• I was followed home walking through the campus and I had to run to 

my door. I've also seen someone get chased and robbed because they 

were wearing a nice watch.	 
• Got robbed on campus when returning from university. 
• There where people on the street who started shouting at me and 

running behind me. 
• Meerdere malen achtervolgd door mannen. Regelmatig nageroepen of 

nagesist. Meerdere malen zijn vreemde mannen recht voor mij gaan 
staan terwijl ik loop, om me te proberen versieren. 1 keer gingen 3 
jongens het fietspas blokkeren om me te versieren. 1 keer een auto die 
stopte op een drukke weg alleen om naar mij te fluiten en te roepen. 1x 

poging om mijn rugtas te stelen.	 
• A guy was running away from other two guys 

• Theft 
• Followed. 
• I have random people knocking on my door during the night and ringing 

my bell. My boyfriend almost got stabbed.	 
• I've been followed by a car with some men in it at night on our street 

who wanted me to get in with them, was very scary. 
• Mijn fiets is twee keer gestolen, maar ik ben hier niet bij aanwezig 

geweest. 

• My bike was stolen like 6 times in a year	 
• Sexual harrasment 
• Ruzie op straat, dreiging tot geweld 

• Diefstal van een scooter. 
• I was followed by some men while walking through campus 
• Witnessed domestic abuse 
• Een man kwam meerdere keren op een dag naar mij toe toen ik mijn 

hond aan het uitlaten was. Hij vertelde dat hij nu elke dag wilden komen 
en ook graag wilden dat ik met hem mee liep naar een plek waar geen 

mensen waren. Hij heeft mij achtervolgd tot ik het gebouw on ging.	 
• They broke into my apartment and stole my MacBook.	 
• Stolen smartphone. 
• Geen incident waar ik direct bij betrokken was, maar ik hoor van 

genoeg andere bewoners wat er rondom de campus plaatsvindt.	 
• Was being followed by someone once in a car, once someone walking 



 

 

• Was op weg naar werk om 5 uur s’middags en werd vast gepakt door 
iemand die schreeuwde en geld wou. Ik kon hem beetje wegslaan en 
waren mensen in de buurt die hielpen. 

• Bedreigingen, mijn scooter kappot gemaakt 
• Attempt to steal and extort 

• My neighbour was shot, i was followed at night by a man who was first 
walking towarfs me, and a minute later walked behind me. 

• Catcalling, have seen people's bikes being kicked while theyre biking 
for no reason, have been a witness to following incidents happening on 
and around campus 

 

7. Do you have a support system in the area you live in if something were 
to happen to you? (roommates, friends etc.) 

a. Yes 42/104 = 40,38% 

b. I am not sure 30/104 = 28,85% 

c. No 32/104 = 30,77% 
 

8. Do you think the safety of your living area needs to be improved? 

a. Yes 90/104 = 86,54% 

b. Maybe 8/104 = 7,69% 

c. No 6/104 = 5,77% 
 

9. How should safety be improved according to you? (Respondents were 
only shown this question if they replied Yes or Maybe in question 8.) 

a. Street lighting 49/96 = 51,04% 

b. More police patrols 69/96 = 71,88% 

c. Camera’s 80/96 = 83,33% 

d. Other 21 answers:	 
• More houses or a active are between the center and campus	 
• Beveiligers 

• Gentrification in the neighborhood	 
• bewoners indeling meer naar studenten veranderen, nu wonen er veel 

niet-studenten 
• Ik denk dat het meer een onveilig gevoel is dan dat er echt concrete 

stappen ondernomen moeten worden om mij veilig te laten voelen. Mijn 
onveilige gevoel heeft meer betrekking op seksuele intimidatie op 
straat, daar is helaas weinig tegen te doen 

• SECURITY ON CAMPUS 



 

 

• front doors that are a bit faster to open in case one has to run inside 
from someone. The current doors are very heavy and take a long time 
until they react to the magnetic opener. 

• The door locker should work properly	 
• Social cohesion and liveable spaces 
• Meer mensen buiten en minder gordijnen dicht 
• Sociale cohesie 

• Beveiliging 
• Ik zou bijna voorstellen dat er een hek rondom het campus wordt 

geplaatst zodat niet-studenten niet naar binnen kunnen. Maar dat zal 
wel praktisch onhaalbaar zijn. 

• Bewaking 

• Giving emergency contacts	 
• Night patrol in the campus (that is only for the campus not including 

other nearby areas) whom we can contact the moment something is 
happening 

• Meer levendigheid op en rondom de campus. Waardoor er meer mensen 

op straat zijn. Denk aan cafeetjes, bedrijfjes, supermarkt.	 
• The only thing that actually helps with safety is investing in the 

community that lives there. People steal for a reason. Maybe the 
government should stop treating this neighbourhood like trash and 
invenst in growth and support systems here. Notjust in gentrification 

and tourist shit.	 
• Fietsenstallingen 

 
10. Were you concerned about safety issues before you moved to 

Spinozacampus? 

a. Yes, a lot 13/100 = 13% 

b. A little 45/100 = 45% 

c. No, not at all 42/100 = 42% 

 
11. Would you prefer to move to another place if you had the option? 

d. Yes, I want to move because I don’t feel safe 42/100 = 42% 

e. Yes, I want to move for non-safety reasons 13/100 = 13% 

f. I am not sure 28/100 = 28% 

g. No, I don’t want to move 17/100 = 17% 
 

12. Feel free to leave additional comments and remarks: 
• Security is definitely the most negative aspect of the campus. 

Someone gets robbed in the campus in average more that once a 



 

 

week. Some people are chased when they try to run to the entrance of 
their block, which incentives violent situations. Robberies happen even 
when the sun hasn't fallen yet. Most robberies seem to be conducted 
by young people (14-20 years old) in small groups (1-5) that probably 
live in the vicinity. I don't feel like the robberies are motivated by 

anything else that because of how easy is to commit them.	 
Installing cameras would deter most criminal attempts since the 
opportunity cost would increase and there is no other motivation to 
incentive robberies. 

• Something needs to change asap	 
• Hoewel ik zelf nooit temaken heb gehad met incidenten zijn er genoeg 

buren en campus-genoten die dat wel hebben helaas.	 
• de bewonersindeling op de campus is niet alleen maar bestaande uit 

studenten, waardoor er mogelijk meer ruimte is voor mensen die niet 
een gezamenlijk gevoel geven op de campus. 

• Zoals eerder genoemd, het gaat mij meer om seksuele intimidatie. Dit is 
niet te herkennen wanneer politie langsrijdt (een man die praat met een 
vrouw, niets vreemds aan op zich), dit gebeurt altijd en overal, dus 
straatverlichting zal weinig verschil maken (ik heb dit alleen overdag 
meegemaakt tot nu toe). Ik wil graag mogelijkheden voorstellen, maar 
ik kan er geen bedenken. Misschien toch camera’s, zij het als 
afschrikker voor mensen die lastigvallen, zij het als een middel om een 

veilig gevoel te geven.	 
• Walking/riding in the area around the campus feels especially 

uncomfortable at late hours in the evening/night as there is less 
people to ask help to in case accidents occur 

• My entire day structure revolves around getting home before it’s dark. 

Although even during broad daylight it’s not too safe.	 
• Would be really nice if something was done about this, incidents here 

happen way too often and I am always scared when coming home after 
dark here. 

• Ik voel me meestal veilig, en heb dit daarom geantwoord. Ik voel me 
echter ook regelmatig onveilig, zeker 's nachts. Hier zou naar 
gevraagd moeten worden. Dat ik me meestal veilig voelt betekent niet 
dat ik me niet minder vaak veilig voel dan zou moeten. 

• De onveilige omgeving van de Spinozacampus dwingt mij er toe om 

niet veel later dan 11 uur thuis te komen, ik kan hierdoor niet veel later 
wegblijven van huis en dat beperkt mij in mijn sociale activiteiten. 

• Social measures are needed to tackle the problem from its root. I had 
never experienced being followed home, trying to rape me or a shooting 



 

 

in front of my window before moving to Spinoza campus. This is 
something really serious and I don't feel safe here nor would I like to 

live here for a long time	 
• Sfeer is altijd gespannen, er is geen buurtgevoel, geen regels, iedereen 

doet wat hij wil en niemand spreekt een ander aan op hun gedrag. 
• Meestal is het de jongeren die naar de McDonald's heen lopen die op 

de ramen kloppen en dingen tegen de ramen gooien. In de avond zijn 
het hangjongeren die rondlopen kijken of ze fietsen kunnen stelen. 

• Er vinden regelmatig geweldsdelicten plaats waarbij mensen worden 
overvallen, laatst was er ook weer een schietincident op de campus. Dit 
maakt het veiligheidsgevoel een stuk minder en de woonvereniging 
zegt ermee bezig te zijn maar er worden maar geen camera's 
geplaatst of iets gedaan om het te verbeteren. 

• Het is puur dat ik een man ben van 1.95 waardoor ik me nog enigszins 

veilig voel maar mijn vriendin voelt zich hier erg onveilig en dat snap ik 

volledig. Er gebeuren te regelmatig dingen op campus.	 
• Ik voel me voornamelijk onveilig over alle schietincidenten die er 

hebben plaats gevonden. Een van de laatste was aan de zijkant van 
mijn gebouw. We horen wel van duwo dat er iets is gebeurd, maar ze 
gaan er nooit echt op door (ondanks dat ze in het eerste mailtje 
beloven van wel). Soms is het ook wel fijn om te weten of het bewoners 
waren/meningsverschil/iemand was een fiets aan het stelen en de 
ander zei er wat van/ of bijv. Een drugsdeal die fout was gegaan. Even 
bijvoorbeeld om kort door te bocht te zeggen: als het iemand was die 
een fiets aan het stelen was en de ander zei er wat van en wordt 
neergeschoten voel ik me onveiliger dan dat er een drugsdeal fout was 

gegaan.	 
• Ik check op zijn minst 5 keer per dag of ik de deur op slot heb gedraaid. 

's nachts diep in de nachtelijke uren hoor ik vaak geschreeuw buiten. 
Elke keer dat mijn vriendin naar me toekomt (vaak in de avonduren) 
haal ik haar op van het station en breng ik haar weg. Dit probleem heb 
ik nooit en nooit gehad toen ik in Nijmegen woonde. Beetje 
teleurgesteld in Amsterdam. 

• I have not been attacked myself, but at night there seems to be shady 
crowds lurking around the campus and i have heard of incidents of 
people being robbed or girls being attacked. This is definitely very off-
putting and the region could massively improve by increased police 
patrols (i have yet to see any law enforcement in our area) and security 

cameras.	 



 

 

• Ik ga verhuizen. Vooral omdat het hier heel ongezellig is en in de avond 

voelt het onveilig.	 
• I would also like to have the DUWO service improve in terms of 

complains and contac information	 
• I’ve heard of people that live in the campus to have been mugged or 

robbed  
 


