
Leefbaarheid en veiligheid
De leefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving 
heeft invloed op hoe Amsterdammers zich voelen in de 
stad. De mate waarin buurtgenoten met elkaar contact 
hebben en de manier waarop zij met elkaar omgaan zijn 
daarbij van belang. Dit hoofdstuk gaat over de leefbaar-
heid, sociale cohesie en veiligheid in de stad.
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In dit hoofdstuk gaat het over de leefbaarheid en  
veiligheid. Hoe denken bewoners over de woon-
omgeving, hoe leven ze samen met buurtgenoten, 
ervaren ze overlast? Het deel over de veiligheid in 
de stad gaat in op de mate waarin criminaliteit en 
overlast plaatsvinden in de stad en wat er wordt  
gedaan om de veiligheid in de stad te verbeteren.

Wonen, leefbaarheid en samenleven

Tevredenheid met buurt stabiel
Amsterdammers waarderen hun buurt gemiddeld 
met een 7,5 als rapportcijfer. Dit cijfer wordt sinds 
2001 met tussenpozen van twee jaar gemeten en 
stijgt sindsdien heel geleidelijk. In 2001 werd de 
buurt nog gemiddeld met een 6,9 gewaardeerd. De 
laatste twee meetmomenten (2015 en 2017) is het 
gemiddelde rapportcijfer voor de buurt echter nage-
noeg gelijk gebleven. 

In Amsterdam geven bewoners van Waterland met 
een 8,8 het hoogste cijfer voor de buurt. Bewoners 
van de Apollobuurt zijn daarna met een 8,7 het meest 
tevreden met de buurt. Wijken met een vergelijkbare 
waardering zijn te vinden rondom Haarlem. Aerden-
hout in Bloemendaal en Bentveld in Zandvoort scoren 
ook gemiddeld een 8,7. 

De buurtwaardering is met een 6,3 het laagst in 
Zeeburgereiland. In deze wijk die volop in ontwikke-
ling is, stonden op het moment van de laatste meting 
nog voornamelijk studentenwoningen. Ook bewoners 
van Slotermeer Noordoost, Slotermeer Zuidwest en 
Geuzenveld zijn niet zo positief over hun buurt.  
Bewoners geven hier gemiddeld een 6,4 voor de 
buurt. In de regio van Amsterdam zijn het de bewo-
ners van Boerhaavewijk in Haarlem die hun buurt 
het minst waarderen. Zij geven gemiddeld een 6,5.

In de vorige Staat van de Stad werd geconstateerd 
dat de bewoners van Centrum minder vertrouwen 
hebben in de toekomstige ontwikkeling van hun 
buurt. Dat zien we nu terug in een dalende buurt-
tevredenheid. In 2015 was in de buurten Burgwallen-
Oude Zijde en Nieuwmarkt/Lastage de buurtwaarde-
ring afgenomen ten opzichte van twee jaar eerder. In 
2017 is ten opzichte van 2015 de buurtwaardering af-
genomen in Weteringschans en Jordaan. Hoewel de 
buurttevredenheid in stadsdeel Centrum gemiddeld 
nog steeds hoog ligt (7,9) is het door deze ontwikke-
lingen niet langer het stadsdeel waar de gemiddelde 
waardering voor de buurt het hoogst ligt. Dat is nu 
stadsdeel Zuid (8,1). In stadsdeel Centrum ervaren 
veel bewoners overlast van drukte. In 2018 gaven 
drie van de tien bewoners van Centrum-West aan de 
meeste overlast te hebben van drukte en in Centrum-
Oost was dat een kwart.1

Kernpunten

Leefbaarheid
■  De waardering voor de eigen buurt 

is stabiel en goed. Gemiddeld geven 
Amsterdammers een 7,5 als rapport-
cijfer voor tevredenheid met de buurt. 

■  In Centrum neemt de tevredenheid 
met de buurt af. Rond een kwart 
van de bewoners van Centrum vindt 
dat de buurt in het afgelopen jaar is 
achteruitgegaan.

■  Amsterdammers zijn door de jaren 
heen positiever geworden over het 
uiterlijk van hun buurt. Het uiterlijk 
van het groen, de woningen en de 
inrichting van de woonomgeving 
krijgen nu alle drie gemiddeld een 7,0 
als rapportcijfer. 

■  Het oordeel over het onderhoud van 
de straten en stoepen en de groen-
voorzieningen is licht verbeterd. In 
Noord, waar men van oudsher het 
minst tevreden was met het beheer 
van de openbare ruimte, is de tevre-
denheid toegenomen.

■  Amsterdammers geven gemiddeld 
een 6,7 voor de mate waarin ze hun 
buurt geschikt vinden om kinderen in 

  op te laten groeien. Dat is het laagste 
cijfer van de Metropoolregio Amster-
dam. 

■  De tevredenheid met het aanbod aan 
winkels voor dagelijkse boodschap-
pen in de buurt is toegenomen en 
krijgt gemiddeld een 7,6 in de stad. 
Alleen in Centrum is men hier minder 
tevreden over geworden. 

■  In de afgelopen tien jaar hebben 
steeds meer Amsterdammers zich 
ingezet voor een onderwerp dat 
met wonen in de stad of de buurt te 
maken heeft. In 2018 ging het om 
ongeveer een kwart. 

■  Het aandeel Amsterdammers dat 
wekelijks contact heeft met directe 
buren is verder gedaald naar 45%. 
Het vertrouwen dat Amsterdammers 
in hun buurtgenoten hebben is deson-
danks stabiel en ook het aandeel dat 
de omgang van verschillende groepen 
in de buurt als goed bestempelt is 
gelijk gebleven. 

■  De ervaren sociale cohesie schommelt 
de laatste jaren maar lijkt op de lange 
termijn stabiel (6,0). 

Veiligheid
■  Volgens de veiligheidsindex is Amster-

dam veiliger geworden sinds 2014.
■  Burgwallen-Nieuwe Zijde en Burgwal-

len-Oude Zijde zijn de meest onveilige 
buurten volgens de veiligheidsindex.

■  Er zijn minder misdrijven gepleegd in 
Amsterdam (ruim 80.000 bij de politie 
geregistreerde misdrijven in 2018, 
–15% t.o.v. 2015). Het aantal over-
vallen neemt wel toe.

■  Slachtofferschap van vandalisme komt 
het vaakst voor, maar neemt wel af.

■  De geregistreerde jeugdcriminaliteit 
daalt sterker dan de volwassenen-
criminaliteit.

■  Ondermijnende criminaliteit is een 
aandachtspunt in Amsterdam, vooral 
drugscriminaliteit. De geregistreerde 
drugscriminaliteit daalt hier minder 
sterk dan in Nederland.

■  In het Wallengebied wordt de meeste 
overlast ervaren, vooral overlast van 
toerisme en drukte. Drugsoverlast 
nam daar ten opzichte van 2017 af. 

■  De meerderheid van de Amsterdamse 
handhavers heeft te maken met 
agressie en geweld.
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De buurtwaardering nam tussen 2015 en 2017 het 
sterkst toe in Overtoomse Veld in Nieuw-West (van 
een 6,1 naar een 6,7) en in Erasmuspark in West (van 
een 7,0 naar een 7,6). Ook in Noord nam de tevre-

denheid met de buurt relatief sterk toe in Volewijck 
(van een 6,8 naar een 7,2) en in Oost in de Trans-
vaalbuurt (van een 7,1 naar een 7,6). 

Afb. 13.1 Tevredenheid met de buurt, Metropoolregio Amsterdam, 2017 (rapportcijfer)

bron: Wonen in de regio Amsterdam 2017

Afb. 13.2 Tevredenheid met de buurt, Amsterdam, 2017 (rapportcijfer)

bron: Wonen in Amsterdam 2017
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Bewoners stadsdeel West zien  
vaak vooruitgang van de buurt
In de enquête Staat van de Stad 2018 is gevraagd of 
Amsterdammers vinden dat hun buurt in het afgelo-
pen jaar vooruit of achteruit is gegaan.
In 2018 vindt 28% dat de buurt vooruit is gegaan en 
15% vindt dat de buurt achteruit is gegaan. Bijna de 
helft (45%) vindt dat de buurt gelijk is gebleven. In 
2016 zag 31% vooruitgang en 18% achteruitgang 
van de buurt. Het oordeel is dus wat gematigder 
geworden. 
Bewoners van stadsdeel West vinden over het alge-
meen vaak dat de buurt vooruit is gegaan. In Oost 
zien vooral de bewoners van Oud-Oost en Indische 
Buurt/Oostelijk Havengebied vaak vooruitgang. In 
Noord en Centrum geeft een relatief groot deel aan 
dat de buurt achteruit is gegaan. Dat was in 2016 ook 
zo. In Nieuw-West ervaren de bewoners van Sloter-
vaart het vaakst (43%) vooruitgang. In 2016 zag nog 
maar 26% vooruitgang in dit gebied. De gebieden 
in Zuidoost laten wat dit betreft een wisselend beeld 
zien. Zo vinden bewoners van Gaasperdam/Drie-
mond, net als in 2016, betrekkelijk vaak dat de buurt 
achteruit is gegaan (27%). Bewoners van Bijlmer-Oost 
zijn juist vaak (43%) van mening dat de buurt er op 
vooruit is gegaan. 

Bewoners nieuwste wijken meest positief  
over verwachte ontwikkeling van buurt
Hoe verwachten Amsterdammers dat hun buurt zich 
zal ontwikkelen? Over het algemeen verwachten Am-
sterdammers dat hun buurt zich positief zal ontwikke-
len. Men geeft op een schaal van een tot tien hiervoor 

Afb. 13.4 Verschil tussen het rapportcijfer voor de buurt en de verwachte ontwikkeling van de buurt per wijk, 2017

bron: Wonen in Amsterdam 2017
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Afb. 13.3 Ervaren ontwikkeling buurt in het afgelopen jaar, gebieden, 2018 (procenten)

bron: Enquête De Staat van de Stad Amsterdam 
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net als in 2013 en 2015 gemiddeld een 7,1. Niet in 
alle wijken is men echter positief over de verwachte 
ontwikkeling. Het minst positief zijn de bewoners van 
Burgwallen-Oude Zijde en Burgwallen-Nieuwe Zijde 
(resp. 5,1 en 5,9). Het vertrouwen in de ontwikkeling 
van de buurt is hier (verder) gedaald. In 2013 gaven 
bewoners van Burgwallen-Oude Zijde nog een 7,0 en 
bewoners van Burgwallen-Nieuwe Zijde een 6,7 voor 
de ontwikkeling van de buurt. Met uitzondering van 
de Oostelijke Eilanden/Kadijken en de Weesperbuurt 
is ook in de andere wijken in Centrum het vertrouwen 
in de ontwikkeling van de buurt (verder) gedaald. 
Het meest positief gestemd over de ontwikkeling van 
de buurt zijn de bewoners van de nieuwste woonwij-
ken in de stad: Zuidas, Houthavens, Zeeburgereiland/
Nieuwe Diep en Noordelijke IJ-oevers West. De wijk 
waar het vertrouwen in de ontwikkeling van de buurt 
het sterkst is toegenomen ten opzichte van 2015 is 
Overtoomse Veld. Deze wijk viel lange tijd onder de 
wijken met de allerlaagste buurttevredenheid, maar 
sinds 2017 is dit niet langer het geval. Tussen 2005 en 
2017 is de buurttevredenheid hier toegenomen van 
een 5,4 naar een 6,7 en in 2017 geeft men een 7,3 
voor de verwachte ontwikkeling van de buurt. 

In de regel geldt dat in wijken waar men positief is 
over de buurt, men ook positief is over de verwachte 
ontwikkeling van de buurt. Er zijn echter ook wijken 
waar men een relatief laag rapportcijfer geeft en toch 
relatief positief is over de toekomst en omgekeerd.
Afbeelding 13.4 toont per wijk het verschil tussen de 
huidige buurttevredenheid en de verwachting die 
bewoners hebben van de ontwikkeling daarvan. Zo 
wordt duidelijk dat in een aantal wijken die in 2017 
hoog scoren op buurttevredenheid, men negatief is 
over de toekomstige ontwikkeling van de buurt. Het 
gaat dan vooral om wijken in Centrum, Zuid en de 
dorpskernen in Noord. 

Aandeel corporatiebezit, buurttevredenheid  
en overlast buren
Uit een landelijk onderzoek van Rigo2 komt naar  
voren dat in Nederland in buurten met meer dan 
twee derde corporatiebezit de leefbaarheid sinds 

2012 afneemt. In deze buurten is de overlast van 
buren en buurtgenoten toegenomen. De sociale 
woningvoorraad is de afgelopen twintig jaar gekrom-
pen. Het aandeel kwetsbare bewoners in corporatie-
woningen is in deze periode gestegen. Corporatie-
woningen worden nu vaker bewoond door bewoners 
met een laag inkomen omdat door toewijzingsbeleid 
de instroom van midden en hogere inkomens is afge-
nomen. Daarnaast zijn er door extramuralisering van 
de zorg meer mensen met een zorgvraag aangewe-
zen op een sociale huurwoning. 
Zien we in Amsterdam ook een daling van de leef-
baarheid in buurten met veel corporatiebezit? In 
Amsterdam is dit niet het geval, zo blijkt ook uit een 
vervolgnotitie van Rigo.3 In Amsterdamse buurten 
waar meer dan twee derde van de woningvoorraad 
uit corporatiewoningen bestaat, ligt de buurttevre-
denheid wel lager dan in buurten waar minder cor-
poratiewoningen staan, maar de buurttevredenheid 
neemt in beide type buurten geleidelijk toe. Zo steeg 
de buurttevredenheid in buurten met minder dan 
twee derde corporatiebezit tussen 2005 en 2017 van 
een 7,2 naar een 7,7. In buurten met meer dan twee 
derde corporatiebezit steeg de buurttevredenheid in 

Afb. 13.5  Overlast van buren ( hoe hoger het rapportcijfer, hoe minder overlast men 

ervaart), naar aandeel corporatiebezit in de buurt, Amsterdam, 2005-2017 

(rapportcijfer)
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Afb. 13.6  Tevredenheid over het onderhoud en schoonhouden van straten en stoepen naar stadsdeel, 2011-2017 (rapportcijfer)

bron: Wonen in Amsterdam 2017
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deze periode van een 6,5 naar een 7,0. Als we kijken 
naar de buurttevredenheid in buurten waar meer dan 
86% in bezit is van corporaties, dan is de ontwikke-
ling echter minder eenduidig. De buurttevredenheid 
schommelde hier de afgelopen jaren en kwam in 
2017 op een 6,4 uit. 

Bij de ervaren overlast van buren zien we een 
vergelijkbaar patroon als bij de buurttevredenheid. 
De landelijke ontwikkeling dat in wijken met veel 
corporatiebezit de overlast van buren toeneemt, 
lijkt eveneens niet op te gaan voor Amsterdam. De 
ervaren overlast van buren is de afgelopen jaren juist 
enigszins afgenomen in Amsterdam. In 2017 gaven 
Amsterdammers op een schaal van 1 tot 10 gemid-
deld een 7,3 voor de overlast die zij van buren erva-
ren. Hoe hoger het cijfer, hoe minder overlast men 
ervaart. In 2001 bedroeg dit cijfer een 6,8. De afname 
geldt zowel voor wijken met minder dan twee derde 
corporatiebezit als voor wijken waar de woningvoor-
raad voor meer dan twee derde uit corporatiewonin-
gen bestaat. In wijken met minder dan twee derde 
corporatiebezit ging de burenoverlast van een 7,1 
naar een 7,3 en in wijken met meer corporatiebezit 
van een 6,9 naar een 7,1. Wel is het zo dat in de 
wijken waar het corporatiebezit boven de 86% ligt, 
er meer burenoverlast wordt ervaren (6,8). In deze 
wijken zien we geen afname van burenoverlast maar 
eerder een schommelend beeld. 

Van de buurten met meer dan twee derde corporatie-
bezit ervaarden bewoners van Reigersbos Noord (6,1) 
en Weespertrekvaart (6,2) de meeste burenoverlast in 
2017. In de wijken waar het aantal corporatiewonin-
gen minder dan twee derde van de woningvoorraad 
beslaat, was de burenoverlast het hoogst in de Jacob 
Geelbuurt (6,0) in Slotervaart en in de Schinkelbuurt-
Zuid (6,2) en John Franklinbuurt (6,2) in West. 

Leefbaarheid: fysiek en sociaal

Oordeel beheer openbare ruimte  
in Centrum gedaald
Bij de leefbaarheid van een buurt speelt de fysieke 
omgeving een belangrijke rol. De fysieke aanblik van 

een buurt is, na de sociale omgang, de factor die 
de leefbaarheid van een buurt het meest bepaalt.4 
Schone en goed onderhouden straten en groenvoor-
zieningen komen de leefbaarheid van de buurt ten 
goede. 
Over het schoonhouden van de stad zijn bewoners 
door de jaren heen net wat minder tevreden dan over 
het onderhoud van de stad. De tevredenheid met 
het onderhoud van de straten en stoepen (6,7) en 
groenvoorzieningen (6,9) is in vergelijking met 2015 
licht gestegen. Het schoonhouden van de straten en 
stoepen is met een 6,4 gelijk aan het cijfer in 2013 
en 2015. Het cijfer voor het schoonhouden van het 
groen is in 2017 weer op het niveau van 2013 (6,7) 
nadat het in 2015 naar een 6,6 was gezakt.

Tussen de stadsdelen zijn er verschillen in het oordeel 
over het beheer van de openbare ruimte. In veel 
stadsdelen is het oordeel over het beheer enigszins 
verbeterd of stabiel (zie afb. 13.6). Vooral in Noord 
is men positiever geworden over het beheer van de 
straten en groenvoorzieningen, hoewel het nog wel 
beneden het stedelijk gemiddelde ligt. Hier was men 
altijd het minst tevreden met het beheer. In Centrum 
zijn bewoners over het schoonhouden van de straten 
en stoepen minder positief geworden. Het oordeel 
over het schoonhouden van de straten is hier vergele-
ken met de rest van de stad het sterkst gedaald (van 
een 6,9 naar een 6,6). 

Oordeel uiterlijk openbare ruimte positiever
Amsterdammers zijn door de jaren heen positiever 
geworden over het uiterlijk van de openbare ruimte 
in hun buurt. Zowel het uiterlijk van de woningen, 
de inrichting van de woonomgeving en de groen-
voorzieningen is men mooier gaan vinden. In 2017 
beoordeelden Amsterdammers alle drie de aspecten 
gemiddeld met een 7,0. 
Bewoners van Centrum vinden de woningen in de 
buurt het mooist (7,7). Grachtengordel West krijgt 
met een 8,6 het hoogste cijfer van de bewoners. De 
afgelopen tien jaar is de waardering voor de aanblik 
van de woningen het meest gestegen in stadsdeel 
West (van een 6,4 naar een 7,0). De woningen in 
Nieuw-West vindt men met een 6,4 het minst mooi. 
Vooral de woningen in Slotermeer scoren laag (Slo-
termeer-Noordoost: 5,7; Slotermeer-Zuidwest: 5,6). 

De inrichting van de woonomgeving krijgt het hoog-
ste cijfer in Centrum en Zuid (7,3). De Apollobuurt 
scoort op dit punt het hoogst (8,0) en Zeeburger-
eiland/Nieuwe Diep het laagst (5,6). Bewoners van 
Zuidoost vinden het groen in de buurt met een 7,4 
het mooist. In het onderzoek naar het imago van 
Zuidoost uit 2018 komt ook naar voren dat bewoners 
het stadsdeel veelal associëren met een groene om-
geving.5 Vooral bewoners van Nellestein zijn hierover 
te spreken (8,2). Ook de bewoners rond het Vondel-
park zijn zeer positief over het groen (Willemspark 
en Museumkwartier score beide een 8,2). In West is 
de waardering voor het uiterlijk van het groen in de 
afgelopen 10 jaar bijna met een punt gestegen naar 
een 7,0. In Centrum beoordeelt men het groen in 
2017 het laagst (6,4). 

Afb. 13.7  Oordeel over het uiterlijk van de woningen, de inrichting van de woon-

omgeving en de groenvoorzieningen in de buurt, Amsterdam, 2001-2017 

(rapportcijfer)

bron: Wonen in Amsterdam 2017
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Tevredenheid met aanbod winkels voor  
dagelijkse boodschappen in de buurt gestegen
De leefbaarheid van een buurt hangt ook samen met 
de tevredenheid met het aanbod aan voorzieningen 
in de buurt. In de stad is met name de tevredenheid 
over het aantal winkels voor de dagelijkse bood-
schappen in de buurt toegenomen. De waardering 
steeg van een 7,3 naar een 7,6 tussen 2015 en 2017. 
Centrum is het enige stadsdeel waar bewoners 
minder tevreden zijn geworden met het aanbod 
aan winkels voor dagelijkse voorzieningen. Mogelijk 
komt dit doordat het aanbod van winkels in Centrum 
steeds meer op toeristen is gericht.6 
Over het aanbod aan openbaar vervoer zijn Amster-
dammers minder positief geworden.7 Het rapportcij-
fer hiervoor nam af van een 7,7 naar een 7,5 tussen 
2015 en 2017. In een aantal wijken aan de rand van 
de stad en in de buitengebieden is men zeer ontevre-
den over het aanbod aan OV. Bewoners van Drie-
mond, Waterland, Lutkemeer/Ookmeer en Eendracht 
geven hiervoor cijfers tussen de 2,1 en 4,6. 

Amsterdammers redelijk positief  
over kindvriendelijkheid buurt
Amsterdammers vinden hun buurt met een 6,7 als 
rapportcijfer redelijk geschikt om kinderen in op te 
laten groeien. Stellen met kinderen zijn hier positie-
ver over (7,2) dan alleenwonenden (6,4), ongeacht in 
welk deel van Amsterdam ze wonen. Amsterdammers 
zonder migratieachtergrond en Amsterdammers met 
een westerse migratieachtergrond beoordelen hun 
buurt wat kindvriendelijker dan Amsterdammers met 
een Turkse migratieachtergrond en mensen uit de 

groep overige niet-westerse migratieachtergrond. 
Ook hogeropgeleiden zijn positiever in hun oordeel 
dan laagopgeleiden. Dat komt vooral door de  
verschillende delen van de stad waar men woont. 

Bewoners van Waterland (8,8) en de Nieuwendam-
merdijk/Buiksloterdijk (8,5) beoordelen hun buurt als 
het meest kindvriendelijk. In Zuid krijgen de Apollo-
buurt (8,3) en de Prinses Irenebuurt (8,1) een hoog 
cijfer voor de kindvriendelijkheid. Ook bewoners van 
Driemond (8,2) vinden hun dorp erg geschikt om 
kinderen in op te laten groeien (zie afbeelding 13.8).
Bewoners van de Burgwallen in Centrum vinden hun 
buurt het minst geschikt om kinderen in op te laten 

Afb. 13.8 Oordeel bewoners of buurt geschikt is om kinderen in op de laten groeien, 2017 (rapportcijfer)

 

bron: Wonen in Amsterdam 2017
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Afb. 13.9  Oordeel over mate van betrokkenheid buurtbewoners bij de buurt, 2007-2017 
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groeien (Oude Zijde: 4,4; Nieuwe Zijde: 4,2).
In buurten waar bewoners de mate van betrokken-
heid van buurtbewoners beter beoordelen, is men 
ook positiever over de kindvriendelijkheid van de 
buurt. Dit is een belangrijkere factor dan het aanbod 
van speelvoorzieningen of basisscholen in de buurt. 

Als we de gemeenten in de Metropoolregio  
Amsterdam met elkaar vergelijken, dan blijkt dat 
Amsterdammers hun buurt gemiddeld het minst  

kindvriendelijk vinden (6,7), gevolgd door bewoners 
van Beverwijk (6,9). Bewoners van de gemeente  
Bloemendaal vinden hun buurt gemiddeld (8,2) het 
meest geschikt om kinderen in op te laten groeien. 
Buiten Amsterdam vinden de bewoners van het 
centrum van Hilversum hun buurt het minst geschikt 
om kinderen in op te laten groeien (5,8). Gemiddeld 
scoort Hilversum een 7,2 voor kindvriendelijkheid.

Inzet voor de buurt toegenomen
Als bewoners betrokken zijn bij de buurt heeft dit 
vaak een positieve invloed op de leefbaarheid van 
de buurt.8 Bijna een kwart van de Amsterdammers 
van 18 jaar en ouder (24%) heeft zich in de afgelopen 
twaalf maanden ingezet voor een onderwerp dat met 
wonen in de buurt of de stad te maken heeft. Dat is 
vergelijkbaar met 2016. In vergelijking met 10 jaar 
terug zijn steeds meer Amsterdammers zich voor de 
woonomgeving gaan inzetten. In 2008 had 18% zich 
ingezet. 
Het beeld per stadsdeel verschilt en schommelt vaak. 
In Oost, Zuid en West is sprake van een stijgende 
trend. In Zuidoost en Noord lijkt de inzet na een toe-
name weer wat af te nemen. In Centrum was de inzet 
traditioneel altijd het hoogst maar dat is niet langer 
het geval nu deze lijkt af te nemen. Stellen met kin-
deren zetten zich het vaakst in voor de woonomge-
ving. Tussen mannen en vrouwen en opleidingsniveau 
is er geen verschil in inzet. 

Betrokkenheid van buurtbewoners lijkt stabiel
Amsterdammers geven gemiddeld een 6,3 voor de 
mate waarin buurtbewoners betrokken zijn bij hun 
buurt. Na een geleidelijke stijging lijkt dit cijfer de 
laatste jaren rond dit niveau te blijven schommelen. 
In de meeste stadsdelen wijkt de buurtbetrokkenheid 
niet veel af van het stedelijk gemiddelde. Alleen in 
Nieuw-West (5,9) vinden bewoners hun buurtgenoten 
wel minder betrokken bij de buurt dan gemiddeld in 
de stad. Buurtbewoners van Centrum geven met een 
6,5 het hoogste cijfer voor de mate van buurtbetrok-
kenheid. 
Hoger opgeleiden en stellen met kinderen geven 
een hoger cijfer voor de mate waarin buurtbewoners 
betrokken zijn bij de buurt dan andere huishoudens. 
Jonge Amsterdammers geven een wat lager cijfer 
voor buurtbetrokkenheid van buurtgenoten dan 
oudere Amsterdammers. 
Amsterdam is overigens niet de enige gemeente in 
de Metropoolregio waar de bewoners de mate van 
betrokkenheid van hun buurtgenoten bij de buurt 
niet zo’n hoog cijfer geven. Ook Zaanstad en Almere 
scoren gemiddeld een 6,3. In de Beemster (7,5) en 
Edam-Volendam (7,3) vindt men de buurtgenoten het 
meest betrokken bij de buurt. 

Contact met directe buren gedaald
Het aandeel Amsterdammers dat wekelijks contact 
heeft met directe buren is afgenomen naar 45%. In 
2014 en 2016 had nog de helft van de Amsterdam-
mers wekelijks contact met de buren en in 2012 gold 
dat voor bijna zes van de tien Amsterdammers. De 
afname in wekelijks burencontact is zichtbaar in bijna 
alle delen van de stad. In Zuidoost komt het wekelijks 

Afb. 13.10 Wekelijks contact met directe buren, 2012-2018 (procenten)

bron: Enquête De Staat van de Stad Amsterdam
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burencontact in 2018 uit op 43%, in 2016 was dat 
nog bovengemiddeld met 62%. Toch is het stadsdeel 
Zuid waar de buren het minst regelmatig contact met 
elkaar hebben (37%). In Noord en Nieuw-West ligt dit 
aandeel met 49% het hoogst. Stellen met kinderen 
hebben het vaakst wekelijks contact met de directe 
buren. 

Omgaan met verschillen in de buurt 
Zes van de tien Amsterdammers vinden dat buurt-
genoten van verschillende culturele en etnische 
achtergronden (heel) goed met elkaar omgaan. Dit 
cijfer is de laatste jaren tamelijk stabiel (2016: 60%, 
2014: 62%).
We zien grote verschillen hierin tussen de gebieden 
in de stad (zie afb. 13.11). Bewoners van Westerpark 
(71%), Bijlmer-Oost en Bijlmer-Centrum (69%) beoor-
delen de omgang het vaakst als (heel) goed. In Geu-
zenveld-Slotermeer is het aandeel dat de omgang 
goed noemt met 50% het laagst van de stad maar 
in vergelijking met voorgaande jaren omschrijven 
bewoners de omgang tussen verschillende groepen 
hier minder vaak als slecht en vaker als matig (33%). 
Bewoners van Bos en Lommer noemen de omgang 
het vaakst (heel) slecht (15%). Toch is in Bos en Lom-
mer het deel dat de omgang als goed bestempeld 
met 57% niet veel kleiner dan gemiddeld in de stad. 

Jongere mensen zijn positiever over de omgang 
tussen buurtgenoten van verschillende culturele en 
etnische achtergronden dan oudere mensen. Ook be-
woners met een migratieachtergrond zijn positiever 
dan bewoners zonder migratieachtergrond. Daarbij 
is de tweede generatie met een migratieachtergrond 
positiever dan de eerste generatie migranten. Tussen 
huishoudens zijn er ook verschillen in het oordeel 
over de omgang tussen buurtgenoten. Zo vinden 
stellen met kinderen vaker dat de omgang goed gaat 
dan andere huishoudens. Opleidingsniveau maakt 
geen duidelijk verschil. 

Vertrouwen in buurtgenoten onveranderd
De mate waarin Amsterdammers hun buurtgenoten 
vertrouwen is de afgelopen jaren niet veranderd. 
Acht van de tien Amsterdammers hebben redelijk tot 
veel vertrouwen in buurtgenoten. Bewoners die vaak 
contact hebben met buren, hebben meer vertrou-
wen in hun buurtgenoten dan bewoners die weinig 
contact hebben met buurtgenoten.
In de stadsdelen Zuid, Oost, West en Centrum is het 
vertrouwen in buurtgenoten het grootst. In West, 
Oost en Noord is het vertrouwen ten opzichte van 
2016 toegenomen. In Centrum en Zuidoost lijkt het 
vertrouwen wat af te nemen. Net als in Zuid, al is de 
afname daar beperkter.
In Nieuw-West en Zuidoost is de groep die zegt geen 
vertrouwen te hebben in buurtbewoners het grootst 
(respectievelijk 11% en 10%). Dat was in 2016 ook het 
geval.

Sociale cohesie
De ervaren sociale cohesie in de buurt wordt bepaald 
op basis van de volgende stellingen:

•  De mensen in deze buurt gaan op een prettige 
manier met elkaar om. 

•  Ik woon in een (gezellige) buurt waar veel saam-
horigheid is. 

•  Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt 
horen. 

•  Ik heb veel contact met mijn directe buren
•  Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling 

van deze buurt. 

Hieruit volgt een schaal lopend van 0 tot 10. Hoe ho-
ger de score, hoe meer sociale cohesie men ervaart 
in de buurt. Amsterdam haalde in 2018 gemiddeld 
een 6,0. In 2016 en in 2014 was dit een 6,1. 
De stadsdelen scoren tussen een 6,2 (Oost) en een 
5,8 (Centrum). In Centrum, West en Zuid lijkt de 
sociale cohesie licht af te nemen terwijl die in Oost en 
Noord eerder toeneemt. In Nieuw-West is de sociale 
cohesie (5,9) niet langer de laagste van de stad. De 
cohesie neemt hier toe en is nu even hoog als in Zuid. 
Dat de sociale cohesie in Nieuw-West toeneemt, 
komt doordat de sociale cohesie in Geuzenveld-
Slotermeer en Osdorp toeneemt. In de Aker-(Nieuw) 
Sloten is de sociale cohesie gelijk gebleven en in 
Slotervaart is er sprake van een schommeling. 
De ervaren sociale cohesie is hoger onder mensen 
die veel vertrouwen hebben in buurtgenoten. Ook 
bewoners die frequent contact hebben met buren 
ervaren meer sociale cohesie. 

Afb. 13.12  Aandeel dat veel tot redelijk vertrouwen in buurtgenoten heeft, 2012-2018 

(procenten)
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Afb. 13.13 Ervaren sociale cohesie per stadsdeel, 2014-2018 (cijfer tussen 1 en 10)
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Stellen met kinderen ervaren ook meer cohesie 
(6,6), net als Amsterdammers met een Marokkaanse 
migratieachtergrond (6,6). Amsterdammers met een 
westerse migratieachtergrond ervaren de minste 
sociale cohesie in de buurt (5,8). Ouderen en Amster-
dammers met een hoger inkomen. 

Veiligheid

Veiligheidsindex
Om de veiligheid van de politieregio Amsterdam9 in 
kaart te brengen, wordt de veiligheidsindex gebruikt. 
Daarvoor worden alle sociale veiligheidsaspecten en 
vormen van criminaliteit samengevoegd en vervolgens 
geïndexeerd. In het kader wordt de samenstelling en 
berekening van de veiligheidsindex nader toegelicht.
De veiligheidsindexscore van de stad Amsterdam is 
van 2014 tot 2018 ieder jaar afgenomen. Waar deze 
in 2014 nog 108 was, is deze in 2018 99. De veilig-
heid in de stad is dus verbeterd. Zoals te zien is in 
afbeelding 13.14b, is stadsdeel Zuid in 2018 het 
meest veilig (indexscore=72), gevolgd door Oost 
(87). De veiligheidsindex in het centrum is het hoogst 
(134). Dit is sinds 2014 ieder jaar het geval geweest, 
zie afbeelding 13.14a en afbeelding 13.14b. Ook 
laten deze afbeeldingen zien dat Burgwallen-Nieuwe 
Zijde en Burgwallen-Oude Zijde, gelegen in stads-
deel Centrum, in zowel 2014 als 2018 de twee meest 
onveilige buurten van de politieregio Amsterdam 
zijn (indexen 189 en 178 in 2018). De meest veilige 
Amsterdamse buurt was in 2018 Driemond (51), 
gevolgd door Buitenveldert-West/Station (54). Van 66 
van de 87 in Amsterdam onderscheiden gebieden, 
is de veiligheid, zoals gemeten met de index, tussen 
2014 en 2018 verbeterd. In drie gebieden is de index 
in 2018 hetzelfde als in 2014 en in 19 gebieden is de 
veiligheid volgens de index verslechterd. De buurten 
waarvan de veiligheidsindex tussen 2014 en 2018 
het meest verslechterd is, zijn Burgwallen-Oude 
Zijde (165 in 2014, 178 in 2018) en Bijlmer Centrum/
Venserpolder (114 in 2014, 126 in 2018). 

Geregistreerde misdrijven
Als we inzoomen op criminaliteit, dan zien we dat er 
in de gehele politieregio Amsterdam 88.332 mis-
drijven werden geregistreerd in 2018. Ten opzichte 
van 2015, waarin er 103.000 misdrijven werden 
gepleegd, is dit een afname van 14%. Het merendeel 
van de misdrijven in de politieregio werd gepleegd 
in Amsterdam (91%); hier werden in 2018 80.186 
misdrijven geregistreerd door de politie. Wel is ook 
hier een duidelijk afnemende trend te zien vanaf 2015 
(15%).12 De delicten die het meest voorkomen binnen 

Afb. 13.14a Veiligheidsindex 2014 Afb. 13.14b Veiligheidsindex 2018

bron: Veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland
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 De veiligheidsindex bestaat uit drie deel indexen: 
de criminaliteitsindex, de overlast index en de 
onveiligheidsbelevingsindex.10 Het gemiddelde 
van deze drie indexen vormt de totaalscore van 
de veiligheidsindex. De drie deelindexen bestaan 
ieder uit deelelementen die iets zeggen over 
bepaalde veiligheidsaspecten van criminaliteit, 
overlast of onveiligheidsbeleving. Samengeno-
men geven zij een totaalbeeld van de veiligheid 
weer voor ieder onderscheiden gebied (veelal 
wijken) in de regio.11 De criminaliteitsindex en 
overlastindex zijn gebaseerd op politiecijfers 
en enquêtegegevens (uit de Veiligheids monitor 
Amsterdam-Amstelland) en de onveiligheids-
belevingsindex is enkel gebaseerd op enquête-
gegevens.
 Het gemiddelde van de regio Amsterdam in 
2014 is het basisjaar (index=100) waartegen de 
cijfers van daaropvolgende jaren zijn afgezet. 
Hierbij geldt dat een lagere index staat voor 
meer veiligheid en een hogere index voor meer 
onveiligheid. Door deze methode is het mogelijk 
om de ontwikkelingen van wijken met betrekking 
tot de veiligheid over de jaren heen te volgen en 
de wijken met elkaar te vergelijken.
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de stad Amsterdam zijn diefstallen van bromfietsen, 
snorfietsen en fietsen (14%), gevolgd door overige 
vermogensdelicten (13%) en diefstal uit/vanaf motor-
voertuigen (9%).

Doelstellingen High Impact Crimes voor 20152018
In december 2014 zijn er in het Regionale Veiligheids-
plan van de Gemeente Amsterdam verschillende 
doelstellingen voor daling van High Impact Crimes 
opgesteld voor de jaren 2015 tot en met 2018. On-
der High Impact Crimes worden vormen van crimi-
naliteit verstaan die het slachtoffer persoonlijk raken, 
zoals geweld of woninginbraak. In afbeelding 13.15 
zijn deze doelstellingen weergegeven met daarbij 
de aantallen geregistreerde misdrijven. Te zien is dat 
alle geformuleerde aantallen van de doelstellingen 
voor High Impact Crimes al in 2015 behaald waren. 
Dit geldt niet voor het geformuleerde percentage 
aangiftes van huiselijk geweld.

In 2018 werden 3.463 woninginbraken gepleegd 
(pogingen en voltooide delicten samengenomen), 
wat ruim onder de doelstelling van 5.600 woningin-
braken of minder ligt (afb. 13.15). Vanaf 2015 is deze 
doelstelling altijd behaald. Ook het aantal straatroven 
is al jaren lager dan de doelstelling van 1.700 straat-
roven of minder. De doelstelling om 250 overvallen 
of minder te hebben in 2018, is tevens sinds 2015 
consistent behaald. Wel is dit aantal registraties vanaf 
2015 tot en met 2018 met 28% gestegen. Het aantal 
geweldsmisdrijven is vanaf 2015 met bijna 13% ge-
daald. Ook hier is de doelstelling om in 2018 8.150 of 
minder geregistreerde geweldsmisdrijven te hebben 
dus al jaren behaald.

Het aantal geregistreerde incidenten van huiselijk ge-
weld in 2018 (5.732) is gedaald ten opzichte van 2016 
(6.156) en 2017 (6.160) en ook het aandeel slachtof-
fers dat er aangifte van doet is gedaald ten opzichte 
van 2016 en 2017. De doelstelling dat er van 30% van 
de incidenten aangiften wordt gedaan werd in 2016 
net bereikt, maar dit percentage daalde vervolgens in 
2017 tot 26% en was in 2018 nog maar 23%. 

Verder schommelt het aantal voltooide moord- en 
doodslagdelicten tussen 2015 en 2018. Zowel tussen 
2015 en 2016 als tussen 2017 en 2018 vond er een 
ruime verdubbeling van dit delict plaats. 

Slachtofferschap
In de Veiligheidsmonitor van OIS wordt aan Am-
sterdammers van 15 jaar en ouder gevraagd of 
men in de eigen buurt slachtoffer is geweest van 
verscheidene delicten. Het betreft slachtofferschap 
van inbraak (poging tot inbraak en daadwerkelijke 
inbraak), diefstal (autodiefstal, diefstal uit/van auto, 
fietsendiefstal, zakkenrollerij en overige diefstal), 
geweld (straatroof, bedreiging en mishandeling) 
en vandalisme (vernieling en beschadiging auto). 
Het vaakst zijn Amsterdammers het slachtoffer van 
vandalisme in de eigen buurt; in 201813 zegt 24% 
daar de afgelopen 12 maanden slachtoffer van te 
zijn geweest (afb. 13.16). Dit percentage is de laatste 
jaren flink afgenomen, in 2010 ging het nog om 42%. 

Vandalisme speelt vooral in stadsdeel Centrum. Vier 
van de tien bewoners zeggen hier slachtoffer te zijn 
geweest van vandalisme. In de andere stadsdelen 
ligt dit percentage rond de 20%. Daarnaast zegt 9% 
van de Amsterdammers slachtoffer te zijn geweest 
van diefstal, 6% van inbraak en 3% van geweld in de 
eigen buurt. Bewoners zijn het vaakst slachtoffer van 
inbraak in Nieuw-West (9%) en het vaakst van diefstal 
in Centrum (13%).

Jeugdcriminaliteit

Jeugdige verdachten
Misdrijven worden relatief vaak door jongeren 
gepleegd. In 2018 was 2,3% van de 132.000 Amster-
damse jongeren tussen de 12 en 24 jaar verdacht van 
een misdrijf.14 Onder de volwassenen van 25 jaar en 
ouder was dat 0,9%. Het aandeel jeugdige verdach-
ten ligt in Amsterdam hoger dan gemiddeld in Ne-
derland. In 2017 ging het landelijk om 1,8% jeugdige 
verdachten.15 In Amsterdam lag dit toen op 2,5%.
In stadsdeel Zuidoost wonen relatief de meeste 

Afb. 13.15  Aantal geregistreerde misdrijven in Amsterdam 2015-2018 en doelstelling 

2018

     doelstelling
 2015 2016 2017 2018 2018

woninginbraak 5.097 4.326 4.468 3.463 5.600

straatroof 1.449 1.333 1.192 1.237 1.700

overval 176 177 184 226 250

geweldsmisdrijven 7.683 7.631 7.021 6.711 8.150

incidenten huiselijk geweld – 6.156 6.160 5.732 –

aandeel aangiftes – 30% 26% 23% 30%

moord en doodslag (voltooid) 15 23 15 24 –

Amsterdam 93.918 89.791 84.755 80.186 –

bron: BVI Rapport 3247 RVR Misdrijven/Politie-eenheid Amsterdam/bewerking OIS

Afb. 13.16  Slachtoffers van vandalisme, inbraak, diefstal en geweld in de eigen buurt, 

2010-2018 (procenten)

bron: Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 
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jeugdige verdachten, 3,3% van de jongeren was hier 
in 2018 verdacht van een misdrijf. Zij wonen relatief 
vaak in Bijlmer Oost (3,3%) en Holendrecht/Reigers-
bos (3,7%). In de stadsdelen Centrum en Zuid wonen 
juist relatief weinig jeugdige verdachten.

Aandeel verdachten neemt af
Het aandeel jeugdige verdachten is de laatste jaren 
afgenomen (afb. 13.18). Dit is te zien onder alle leef-
tijdsgroepen. Ook het aandeel volwassen verdachten 
is afgenomen en ligt nu op 0,9%. De daling is sterker 
onder jongeren dan onder volwassenen. Binnen de 
jongste leeftijdsgroep (12-17 jaar) is de daling het 
sterkst: In 2015 was nog 4,0% van 12-17 jarigen 

verdacht van een misdrijf, in 2018 is dat 2,7%. Deze 
dalende criminaliteit is ook landelijk en zelfs inter-
nationaal te zien.16 Wel wordt verondersteld dat de 
daadwerkelijke criminaliteit waarschijnlijk minder hard 
daalt dan de geregistreerde criminaliteit. 

Minder misdrijven waarvan jongeren verdacht zijn
Naast het percentage van de Amsterdamse jeugd 
dat is verdacht van een misdrijf, kan worden gekeken 
naar de misdrijven die gepleegd zijn door verdachte 
jeugdigen. Van alle misdrijven die in Amsterdam zijn 
gepleegd en bij de politie zijn geregistreerd, is bij on-
geveer een kwart een verdachte bekend (afb. 13.19). 

In 2018 zijn er 6.164 misdrijven gepleegd in Amster-
dam waarvan jongeren in de leeftijd van 12-24 jaar 
verdacht worden. Dat is 13% minder dan in 2017 en 
27% minder dan in 2015. 
Verreweg de meeste misdrijven, zowel door jongeren 
als volwassenen gepleegd, vinden plaats in stadsdeel 
Centrum, terwijl ze er niet wonen. Wel is tussen 2017 
en 2018 sprake van een relatief grote afname van het 
aantal misdrijven in Centrum, na een toename tussen 
2016 en 2017. Ongeveer een kwart van de misdrijven  
waarvan jongeren verdacht zijn betrof een High 
Impact Crime. 

De meeste misdrijven waarvan jongeren verdacht 
worden vonden plaats in Centrum, maar de ver-
schillen per wijk binnen dit stadsdeel zijn groot. De 
meeste misdrijven werden op de Wallen gepleegd: 
682 misdrijven op de Burgwallen-Nieuwe Zijde en op 
de Burgwallen-Oude Zijde 479 misdrijven. Het aantal 
misdrijven gepleegd op de Burgwallen-Nieuwe Zijde 
is flink afgenomen tussen 2017 en 2018 (–28%). Op 

Afb. 13.17 Jeugdige verdachten (12-24 jaar) naar wijk (op basis van woonplek), 2018

 

bron: BVH/Politie 
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de Burgwallen-Oude Zijde is juist een lichte toename 
te zien (+3%). Na de Wallen worden er in de Bijlmer 
in stadsdeel Zuidoost ook relatief veel misdrijven 
gepleegd: 299 in Bijlmer Centrum en 134 in Bijlmer 
Oost.

Ruim een derde van de jeugdige verdachten van 
misdrijven in Amsterdam komt niet uit de stad
Van alle misdrijven die in Amsterdam zijn gepleegd 
door verdachte 12-24 jarigen, is 59% gepleegd door 
Amsterdamse verdachten en 38% door verdachten 
die niet in Amsterdam wonen. We zien hierin geen 
veranderingen door de tijd. Drie procent van de 
misdrijven is gepleegd door zowel Amsterdamse 
als niet-Amsterdamse verdachten, zij pleegden dus 
gezamenlijk een misdrijf. 
Misdrijven die zijn gepleegd in stadsdeel Centrum 
werden vooral door verdachten gepleegd die niet 
in Amsterdam wonen, terwijl misdrijven die werden 
gepleegd in Nieuw-West, Oost en Noord vooral 
door Amsterdamse verdachten werden gepleegd 
(afb. 13.21). 

Ondermijnende criminaliteit
Sommige vormen van criminaliteit zijn minder zicht-
baar voor de buitenwereld. Deze zogenaamde onder-
mijnende criminaliteit tast het gezag en de integriteit 
van de samenleving aan. Criminelen maken rondom 
de organisatie en het plegen van misdrijven gebruik 
van diensten van de bovenwereld, door het beïnvloe-
den of onder druk zetten van legale dienstverleners. 
De onderwereld raakt hierdoor verweven met de 
bovenwereld en dit ondermijnt de maatschappij.17 
Voorbeelden zijn het witwassen van crimineel geld, 
belasting ontduiken, drugscriminaliteit en frauderen 
met vastgoed. Een groot deel van de ondermij-
nende criminaliteit in Amsterdam houdt verband met 
(conflicten op) de drugsmarkt18, vaak gaat het om 
cocaïnehandel.19 Het drugsgeld dat wordt verkregen 
met deze handel wordt onder andere in Amsterdam 
geïnvesteerd in woningen, horeca, coffeeshops en 
toeristenwinkels. 
Om de vorm van criminaliteit en de gevolgen daarvan 
aan te pakken heeft de gemeente in 2017 geïnves-
teerd in de versterking van financiële expertise op het 
gebied van vastgoed, offshore constructies, inves-
teringen in horeca en detailhandel en onderhandse 
geldleningen om ondermijning aan te pakken.20 In 
hetzelfde jaar is het landelijke project City Deal; Zicht 
op ondermijning gestart. De G4 (Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag en Utrecht), de B5 (vijf grootste 
Brabantse steden), politie, OM en het Rijk werken 
hierin samen aan het bestrijden van ondermijning. 
Elke stad voert een onderzoeksproject uit op het 
terrein van vastgoedfraude of drugscriminaliteit. 
Amsterdam probeert met data-analyse inzicht te krij-
gen in patronen en kenmerken van georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit bij vastgoed in handen 
van stichtingen en verenigingen. Hoofddoel van dit 
project is het bijdragen aan een versterking en verbe-
tering van de preventieve aanpak van georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit.21 In de loop van 2019 
zullen de eerste resultaten van het City Deal project 
bekend worden.

Drugscriminaliteit en -overlast
Het Trendbeeld van de politie laat de ontwikkelingen 
zien in de Eenheid Amsterdam. Volgens het Trend-
beeld van 2018 domineert vooral de cocaïnehandel 
het beeld van de ondermijnende criminaliteit in 
Amsterdam, gevolgd door de markten van syntheti-
sche drugs en cannabis. In Amsterdam zijn vrijwel alle 
criminele groeperingen actief op de cocaïnemarkt.22 
Recente cijfers over de inbeslaggenomen hoeveel-

Afb. 13.19  Onderverdeling van alle geregistreerde misdrijven naar bekendheid en 

leeftijd verdachte

bron: BVH/Politie Amsterdam-Amstelland/bewerking OIS

Afb. 13.21  Gepleegde misdrijven per stadsdeel uitgesplitst naar betrokken verdachten 

(12-24 jaar), 2018

bron: BVI/Politie Amsterdam-Amstelland/bewerking OIS 
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Afb. 13.20  Aantal (geregistreerde) misdrijven gepleegd waarvan jongeren (12-24 jaar) 

verdacht zijn naar stadsdeel, 2015-2018

  2015 2016 2017 2018

Centrum  2.522 2.496 2.619 2.140

West (incl. Westpoort)  1.059 900 746 639

Nieuw-West  1.145 961 913 807

Zuid  904 823 721 655

Oost  921 812 687 584

Noord  695 608 460 489

Zuidoost  1.168 1.002 900 815

onbekend  46 26 31 35

Amsterdam  8.460 7.628 7.077 6.164

bron: BVI/Politie Amsterdam-Amstelland/bewerking OIS 
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heden drugs in Amsterdam zijn niet beschikbaar; dit 
wordt niet meer op een eenduidige manier bijge-
houden. Deze cijfers zijn wel bekend over de jaren 
2013, 2014 en 2015. Het gaat om respectievelijk 149, 
264 en 226 kilo inbeslaggenomen cocaïne (met een 
gemiddelde waarde van 12 miljoen euro).23

Geregistreerde drugscriminaliteit in Amsterdam 
veel minder sterk gedaald dan in Nederland
Het CBS geeft cijfers weer van het aantal geregis-
treerde drugsmisdrijven.24 Hieronder vallen het bezit-
ten van hard- of softdrugs, het produceren hiervan of 
de handel hierin. Een tijdreeks van deze misdrijven in 
Amsterdam en in Nederland (zie afb. 13.22) laat de 
volgende ontwikkelingen zien. In 2010 waren er 1.355 
drugsmisdrijven in Amsterdam en tot en met 2014 
zijn deze gestegen naar 1.600. Hierna is er een daling 
geweest in Amsterdam, waarna er uiteindelijk 1.265 
drugsmisdrijven waren in 2017. In absolute aantal-
len is er in de periode 2010-2017 slechts een daling 
geweest van 90 drugsmisdrijven. Relatief gezien komt 
dit uit op 7% minder drugsmisdrijven in 2017 ten op-
zichte van 2010. In Nederland is een sterkere daling 
waar te nemen: in 2010 betrof het nog 18.030 drugs-
misdrijven, in 2017 waren dit er nog 12.560 (–30%).

Verdachten van drugsmisdrijven  
zijn meestal 25-plussers
Bij veel drugsmisdrijven is geen verdachte bekend. 
Van de drugsmisdrijven waarbij dit wel het geval 
is, zijn de meeste drugsmisdrijven in Amsterdam 
gepleegd door 25-plussers.25 In 2015 ging het om 
1.337 geregistreerde misdrijven waarvan 25-plussers 
verdacht werden. In 2018 waren dit er nog 992 (afb. 
13.23). Over de hele periode van 2015-2018 is een 

Afb. 13.22  Geregistreerde drugsmisdrijven 2010-2017 in Amsterdam en Nederland

bron: CBS/bewerking OIS 

Afb. 13.23  Geregistreerde drugsmisdrijven gepleegd in Amsterdam waarvan een  

verdachte bekend is, uitgesplitst naar leeftijdsgroep

bron: Politie Amsterdam-Amstelland/bewerking OIS 

Afb. 13.24  

bron: OIS /VM
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Overheid wil drugscriminelen  
niet laten uitstromen uit Top600

 De Driehoek van burgemeester Femke Halsema, 
hoofdofficier van justitie en de politiechef laat 
momenteel onderzoeken of de criteria waar-
onder criminelen in de Top600 komen, kunnen 
worden aangepast zodat meer drugs criminelen 
vallen onder die aanpak.26 De overheid wil 
tientallen criminelen die zich recentelijk hebben 
beziggehouden met drugs- of wapenhandel, niet 
laten uitstromen. Wanneer blijkt dat het werkt 
om hen langer in de Top600 te houden, zal de 
opzet worden aangepast. 
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daling te zien in deze leeftijdscategorie (–26%). Na 
de 25-plussers is de groep jongvolwassenen (18-24 
jaar) de grootste groep geregistreerde verdachten 
op dit terrein. In 2015 waren dit 609 misdrijven voor 
deze leeftijdsgroep en dit is gedaald tot 447 geregis-
treerde misdrijven in 2018 (-27%). De groep tieners 
(12-17 jaar) is de kleinste groep: in 2015 waren er 46 
misdrijven geregistreerd waarvan deze leeftijdsgroep 
verdacht is, in 2018 ging het om 39 misdrijven. Over 
de periode 2015-2018 is er een daling van ongeveer 
15%.

Amsterdammers nemen minder drugsgebruik of 
–handel waar in hun buurt maar ervaren er meer 
overlast van
Aan bewoners in Amsterdam wordt in de Veiligheids-
monitor gevraagd of drugsgebruik of drugshandel 
weleens voorkomt in hun buurt. Over de periode 
2014-1018 is een daling waar te nemen in dat dit 
weleens voorkomt bij respondenten in de buurt (afb. 
13.24). In 2014 hadden 35% van de respondenten 
hier overlast van, in 2018 was dit 27%. Daarnaast is 
de mate waarin overlast wordt ervaren van drugs-
gebruik of –handel in de buurt gestegen: in 2014 
ervoer 18% van de respondenten veel overlast, in 
2018 ervaart 23% hier veel overlast van. Het aandeel 
Amsterdammers dat drugsgebruik en drugshandel 
waarneemt in de buurt neemt af, maar de mate van 
overlast neemt toe. 

Overlast

Naast criminaliteit maakt overlast deel uit van de 
veiligheid in de stad. Zoals eerder beschreven, is de 
overlastindex dan ook een van de drie deelindexen 
van de Amsterdamse veiligheidsindex.

Binnen de overlastindex wordt onderscheid gemaakt 
tussen de deelindexen verloedering en perso-
nenoverlast. Verloedering gaat over vernielingen, 
bekladding, rommel en hondenpoep op straat en 
het onderhoud van wegen, paden, pleintjes, perken, 

plantsoenen en parken. Personenoverlast betreft 
overlast van geluid, drugs, buren, jongeren, dronken 
mensen en andere personen en daarnaast van op 
straat lastig worden gevallen. Beide deelindexen zijn 
gebaseerd op politiecijfers en op enquêtegegevens 
(de VMAA). In afbeeldingen 13.25a-b zijn de indexen 
van verloedering en personenoverlast voor verschil-
lende gebieden in Amsterdam weergegeven. 

De afbeeldingen laten zien dat in het Amsterdamse 
Wallengebied veel overlast wordt ervaren. De meeste 
overlast in de stad vindt plaats op de Burgwallen-
Oude Zijde en Nieuwe Zijde: daar zijn de overlastin-
dexen het hoogst. Het gaat dan vooral om personen-
overlast. We zoomen daarom op deze gebieden in. 

Vooral overlast van toerisme en drukte  
op de Wallen
Uit de buurtenquête Centrum 201828 blijkt dat 
ongeveer twee derde van de respondenten uit het 
Wallengebied wel eens overlast van personen ervaart 
in hun buurt (64% in gebied Burgwallen Nieuwe Zijde 
en 68% in Burgwallen Oude Zijde). Degenen die per-
sonenoverlast ervaren in het Wallengebied, hebben 
dat vooral van toeristen (46% op de Burgwallen-Nieu-
we Zijde en 52% op de Burgwallen-Oude Zijde; afb. 
13.26), gevolgd door overlast van horecabezoekers 
(in beide gebieden 20%). Ook blijkt uit de buurt-

Afb. 13.25a Verloederingsindex 2018 Afb. 13.25b Personenoverlastindex 2018

bron: OIS/Veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland
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Definitie van overlast
In de veiligheidsindex is overlast gedefinieerd 
als bedoelde of onbedoelde gedragingen die 
gericht zijn tegen personen dan wel objecten of 
goederen (in de openbare ruimte) die niet altijd 
strafbaar zijn (bijvoorbeeld rondhangende jonge-
ren, scheldpartijen, onbeleefdheden of zwerfvuil, 
maar ook baldadigheid, graffiti of vandalisme), 
maar die wel als hinderlijk worden ervaren en 
daarmee de sociale veiligheid aantasten in een 
buurt. 27
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enquête Centrum dat overlast (van geluid, verkeer en 
vervuiling) en een teveel aan bezoekers en toeristen 
in deze twee gebieden relatief vaak als verhuisreden 
worden genoemd. Ander onderzoek laat zien dat een 
derde van de Amsterdammers (vanuit de hele stad) 
aangeeft minder vaak naar het Wallengebied te gaan 
dan een paar jaar eerder, voornamelijk vanwege de 
drukte en het toerisme.29

Amsterdammers verwachten rustiger Wallengebied 
zonder raamprostitutie 
Een van de redenen waarom de Wallen een toeristi-
sche aantrekkingskracht hebben, is de raamprostitu-
tie. Hoewel ruim de helft (54%) van de Amsterdam-
mers de Wallen als meest geschikte locatie acht voor 
raamprostitutie, verwacht ruim driekwart (78%) dat 
de Wallen (veel) rustiger zouden worden als de ramen 
er zouden worden gesloten.30 Wat sluiting van de 
ramen voor het imago van de stad zou betekenen 
is echter een ander verhaal: daarover zijn de me-
ningen sterk verdeeld. Het aandeel dat denkt dat 
dit (redelijk) positief is voor het imago van de stad 
is even groot (31%) als het deel dat denkt dat het 
negatief is voor het imago (31%), net als het aandeel 
dat neutraal is (30%). 

Overlast op en rond het water vooral door geluid
De Amsterdamse binnenstad is ook populair van-
wege de grachten waar veel mensen graag gebruik 
van maken. Het intensieve gebruik van de grachten 
gaat echter ook gepaard met overlast. Uit kwalitatief 
onderzoek31 onder bewoners van diverse grachten-
gebieden blijkt geluidsoverlast, veroorzaakt door 
versterkte muziek en stemgeluid van opvarenden 
(hard praten, schreeuwen, joelen, juichen en zingen), 
het voornaamste probleem. De geluidsoverlast wordt 
vooral veroorzaakt door grote groepen mensen op 
één boot die (veel) alcohol nuttigen. Ook bootfiles, 
waarmee lawaai, gevaar, stank en onbeschoft gedrag 
gepaard gaan, zorgen voor overlast. Andere ergernis-
sen zijn het dumpen van afval (in het water en op de 
kade), het niet kennen of naleven van regels en te 
hard varen. 
Eén van de onderzochte locaties was de Oudezijds 
Voorburgwal. Specifieke problemen die daar werden 
genoemd zijn bijvoorbeeld overlast van straatmuzi-
kanten (opvarenden van boten reageren op de muzi-
kanten) en geluidsoverlast van interactie tussen boten 
en terrassen. Verder is er sprake van galm onder 
bruggetjes, worden grachtenzitters (mensen die aan 
de randen zitten te eten en drinken) als specifieke 
overlastveroorzakers benoemd en is er overlast van 
proppers die klanten lokken in hun boten. 

Relatief veel overlast van (nep)drugsdealers,  
maar het neemt af 
Hoewel bewoners en ondernemers niet de meeste 
overlast ervaren van drugsgebruikers (afb. 13.27), 
wordt er op de Wallen wel relatief veel overlast 
ervaren van (nep)drugsdealers: op de Burgwallen 
Nieuwe Zijde ervaart 25% daar wel eens overlast van 
en op de Oude Zijde 42% (tegenover 18% in gebied 
Centrum-West). Wel nam dit type overlast in beide 
gebieden af ten opzichte van 2017.

Afb. 13.27  Ervaart u wel eens overlast van (nep)drugsdealers in uw directe woon- of 

werkomgeving? (procenten)

 

bron: OIS/Buurtenquête Centrum 2018 

%

ja nee weet niet, geen antwoord

0 20 40 60 80 100

A00 Burgwallen Oude Zijde

A01 Burgwallen Nieuwe Zijde

A02 Grachtengordel West

A05 Haarlemmerbuurt

A06 Jordaan

Centrum-West

Aanpak om overlast te verminderen

De overlast in het Wallengebied ontgaat ook de 
lokale media niet, daarin wordt regelmatig over 
de problematiek geschreven. Voor 2019 staan er 
diverse maatregelen op de planning om de over-
last te verminderen. Het gaat dan om het ver-
minderen van overlast door bezoekers op straat, 
het verbeteren en opvolgen van overlast, het 
verminderen van overlast door (horeca)bedrijven, 
het realiseren van een schonere binnenstad, 
het verminderen van overlast door drukte, het 
verminderen van overlast te water, de overlast 
van taxi’s verminderen en het bevorderen van de 
diversiteit van het winkelaanbod.32

Afb. 13.26  Van welke groep personen ervaart u de meeste overlast in de buurt?  

(procenten)

 

bron: OIS/Buurtenquête Centrum 2018 
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Agressie en geweld tegen handhavers

Meerderheid van de handhavers heeft te maken  
met agressie en geweld
Waar veiligheidsrisico’s en overlast voorkomen moe-
ten worden, kan handhaving worden ingezet. Uit on-
derzoek van OIS blijkt dat een groot deel (86%) van 
de handhavers in 2017 een agressie- of geweldsinci-
dent heeft meegemaakt.33 Uit de hoofdcategorieën 
van agressie en geweld blijkt dat 85% (non)verbale 
agressie heeft meegemaakt, bijna driekwart persoon-
lijke bedreiging en ruim de helft fysieke agressie. 
Uitgesplitst naar type incident zijn de meeste onder-
vraagde handhavers wel eens beledigd (84% in 2017) 
en bijna twee derde (64%) is getreiterd. De helft van 
de handhavers heeft te maken gehad met discrimi-
natie (50%) en bijna de helft heeft te maken gehad 
met een poging tot schoppen, slaan of verwonden 
(46%). Seksuele intimidatie en aanranding komen ook 
voor (respectievelijk 16% en 7% van de ondervraagde 
handhavers heeft hiermee te maken gehad).

Acht van de tien handhavers die meededen aan het 
onderzoek, verrichten weleens een aanhouding. Van 
deze handhavers heeft 60% soms of vaak te maken 
met agressie of geweld tijdens het doen van een 
aanhouding. Bijna een vijfde (18%) heeft zelden te 
maken met agressie of geweld en 16% heeft hier in 
deze situatie nooit mee te maken.

Veiligheidsthema’s voor de komende tijd
Eens in de vier jaar wordt voor de regio Amsterdam-
Amstelland een Regionaal Veiligheidsplan (RVP) 
vastgesteld. In dit plan schrijft de gemeente Amster-
dam samen met de regiogemeenten (Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn), 

de politie-eenheid Amsterdam-Amstelland en het 
Openbaar Ministerie de ambities op het gebied van 
veiligheid voor de komende periode. In het kader is 
hier meer over te lezen.

Afb. 13.29  Ervaring met geweld en/of agressie bij een aanhouding, 2017 (n=141, 

procenten)

 

bron: OIS
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Afb. 13.28  Ervaringen met incidenten in het afgelopen jaar per subcategorie (minimaal 

één keer meegemaakt), 2017 (n=177, procenten)

 %

belediging 84

treiteren 64

moeilijk/onmogelijk maken of juist dwingen tot handelingen/werkzaamheden 61

vernedering 59

opzettelijk schaden van naam, eer of reputatie 58

beetpakken, duwen, trekken, slaan, spugen, gericht gooien met voorwerpen 53

discriminatie 50

poging tot schoppen, slaan, verwonden 46

volgen, stalken, intimidatie 41

mishandeling, verwonden, schoppen 29

seksuele intimidatie 16

aanranding 7

bron: OIS

Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022

Het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) geldt voor 
vier jaar, maar kan jaarlijks worden aangepast. 
Mede aan de hand van de Regionale Veiligheids-
rapportage wordt periodiek gekeken of bijsturing 
noodzakelijk is. In vier jaar kan veel gebeuren en 
de veiligheidscontext verandert constant. Door 
een focus te leggen op het ‘hoe’, blijft voldoende 
ruimte beschikbaar om mee te bewegen met 
actuele ontwikkelingen.34

De huidige ambitie, ‘het verder verbeteren van de 
veiligheid in de regio door het verminderen van 
criminaliteit en overlast’, is nog steeds actueel en 
daarmee ook bruikbaar voor het RVP 2019-2022. 
Er wordt gezocht naar nieuwe manieren om veilig-
heidsproblemen aan te pakken. Dit wordt gedaan 
met betrokkenheid en inzet van partners, bewo-

ners en bedrijven. De regionale veiligheidsthema’s 
voor de komende jaren zien er als volgt uit:

•  Zorg voor sterke en veilige buurten
•  Aanpak jeugdoverlast en –criminaliteit
•  Toenemende drukte en groei
•  Tegengaan van georganiseerde, ondermijnen-

de criminaliteit. Voorkomen en bestrijden van 
(dreigend) terrorisme en radicalisering

•  Bestrijding discriminatie en het tegengaan van 
intolerantie

•  Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
•  Blijven voorkomen en opsporen van High 

Impact Crimes
•  Zorg voor slachtoffers en kwetsbare groepen
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