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Buurtpreventie en veiligheid in de 
Nederlandse buurten
Digitale buurtpreventie neemt de afgelopen jaren in populariteit toe in Nederland. Buren 
organiseren zich online om samen een oogje in het zeil te houden en bij te dragen aan de 
veiligheid op straat. Ook op buurtapp Nextdoor gaat 14% van alle gesprekken over 
buurtpreventie en veiligheid op straat.  

Dit rapport laat zien hoe Nederlandse buren de veiligheid en sociaal contact in hun buurt ervaren. 
Het is gebaseerd op een enquête* onder een willekeurige steekproef van ruim 1.000 
Nederlanders, uitgezet door onderzoeksbureau Research Now. Daarnaast hebben we meer dan 
1.100 buren uit de top 35 grootste buurten op Nextdoor gevraagd naar hun ervaringen in de 
buurt sinds ze actief zijn op Nextdoor. 

*Meerkeuze vragenlijsten die zijn uitgezet in een tijdsspanne van twee weken in februari 2017.   



Overlast en criminaliteit 

Hoewel 81% van de Nederlanders zich veilig voelt in zijn of 
haar buurt en 75% de buren vertrouwt, ervaart bijna 18% 
wel eens overlast en criminaliteit in de buurt.  

Buurtpreventie heeft de afgelopen jaren aan populariteit 
gewonnen om de veiligheid in de buurt te vergroten. 23% 
van de ondervraagden geeft aan hier gebruik van te maken. 

  

Sociale veiligheid 
 
23% geeft aan (digitale) buurtpreventie door buren 
belangrijk te vinden voor de buurt  
 
66% heeft het idee dat buren onderling een goed oogje 
in het zeil houden 

48% vindt een buurtapp belangrijk voor een veilige buurt

BUURTPREVENTIE EN VEILIGHEID

Sociale aspecten zijn een belangrijke versterking van buurtpreventie

Sociale cohesie is een belangrijk onderdeel van buurtpreventie. Hoe meer mensen elkaar kennen, hoe meer ogen en oren bijdragen aan 
sociale veiligheid in de buurt. Een buurtapp verlaagt bovendien de drempel om melding te maken van verdachte situaties in de buurt.



BUURTPREVENTIE EN VEILIGHEID

Nederlanders vinden contact tussen 
buren belangrijker voor veiligheid dan 
meer blauw op straat

Top 6 aspecten die bĳdragen aan veiligheid in de buurt 

1. Goede straatverlichting                                        70% 
2. Meer contact tussen buurtbewoners                   51% 
3. Meer agenten die rondes lopen door de buurt     32% 
4. Buurtpreventieteam dat regelmatig ronde loopt   25% 
5. Meer persoonlijk contact met wijkagent               22% 
6. Buurtpreventieborden bij de ingang van de wijk   15% 



De impact op de beleving van de 
buurt onder Nextdoorleden 

34% ervaart de buurt socialer sinds 
de buurt actief is op Nextdoor 

20% ervaart de buurt veiliger sinds 
de buurt actief is op Nextdoor 

11% ervaart de buurt gezelliger 
sinds de buurt actief is op Nextdoor

De impact op buurtcontact onder 
Nextdoorleden 

38% heeft 3 of meer nieuwe buren leren 
kennen via de buurtapp 

30% staat in contact met mensen met wie 
ze anders nooit contact zouden hebben  

51% voelt zich sinds Nextdoor meer 
betrokken bij de buurt.

IMPACT VAN BUURTAPP NEXTDOOR

1 op de 5 buren ervaart de buurt veiliger sinds Nextdoor er actief is



Sociale veiligheid als basis voor buurtpreventie
IMPACT VAN BUURTAPP NEXTDOOR



VERHALEN ACHTER DE CĲFERS



Buurtpreventieteam, wijkagenten 
en burgemeester 

“In Nextdoor zien we een moderne manier om 
met buurtbewoners in contact te komen, naast 
onze bestaande communicatiemiddelen.” - 
Burgemeester Jan Heijkoop, Hendrik Ido 
Ambacht. 

“Als mensen elkaar alleen al leren kennen via 
deze app, draagt dat bij aan de cohesie en 
daarmee de veiligheid in de buurt” - Gertjan 
Kleinbloesem, buurtpreventieteam. 

Hendrik Ido Ambacht 
introduceert sociale 
buurtpreventie

Benieuwd naar meer verhalen? Kijk op www.blog.nextdoor.nl 

http://www.blog.nextdoor.nl


Buurman uit

Veenendaal

“Na een serie inbraken is een inbreker betrapt en 
door de politie aangehouden via onderlinge 
buurtcommunicatie op Nextdoor.” 

Inbreker opgepakt door alerte 
buren

Benieuwd naar meer verhalen? Kijk op www.blog.nextdoor.nl 

http://www.blog.nextdoor.nl


Buurvrouw uit

Aalsmeer

“Ik las dat iemand bij een school in de buurt een 
huilend meisje aantrof die gepest bleek te worden 
door jongens. Ik fiets daar nu vaker langs zodat ik 
er een beetje op kan letten.”

Oplettende ogen en oren voor 
pesterijen op straat

Benieuwd naar meer verhalen? Kijk op www.blog.nextdoor.nl 

http://www.blog.nextdoor.nl


Buurman uit

Capelle aan den IJssel

“Via een kaart op Nextdoor kunnen buren een 
container adopteren om de buurt netjes en veilig 
te houden. Dit scheelt een hoop overlast. 

Op het schoolplein of in de supermarkt oppert 
iemand wel eens wat er verbeterd kan worden, 
maar dan moet het nog van de grond komen. 
Met Nextdoor gaat dat heel makkelijk.” 

Schonere en veiligere straten 
met containeradoptieplan

Benieuwd naar meer verhalen? Kijk op www.blog.nextdoor.nl 

http://www.blog.nextdoor.nl


NEXTDOOR  
IN NEDERLAND



Nextdoor als rode draad voor alles wat er in de buurt gebeurt

Leer je buren 
kennen

Organiseer 
een 

buurtevent 

Leen een 
ladder

Vind een 
oppas

Draag bij aan 
buurtpreventie

Zoek naar een 
weggelopen 

huisdier 

Help een 
hulpbehoevende 

buur

BELANGRIJK
Ruim samen 
de buurt op

NUTTIG GEZELLIG



47% van Nederlandse buurten actief op buurtapp Nextdoor

4.700 
buurten



Title Text
Body Level One
Body Level Two

Percentage buurten op buurtapp Nextdoor per provincie



Gesprekken op Nextdoor gaan over alles wat er in de buurt gebeurt

Vraag en aanbod 
28%

Tips en aanbevelingen 
9%

Gratis, delen en lenen 
10%

Buurtpreventie en veiligheid 
14%

Buurt en publieke ruimte 
15%

Gevonden en verloren 
14%

Evenementen 
10%



Mediacontact
Kitty van Muiswinkel 
Communicatie en PR  
 
kitty@nextdoor.nl  
06-48648117 
 

Perskamer 
www.nextdoor.nl/newsroom  

Nextdoor Demosite 
http://demo-nl.nextdoor.nl/vip 

Blog 
www.blog.nextdoor.nl 
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