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Thematisch kaartje van de inwoners in Eindhoven

Voorwoord
Mijn stage zit er al weer op, de drie maanden dat ik bij het Stadsdeelkantoor
Tongelre heb gezeten zijn snel voorbij gegaan.
De stage opdracht is zover als mogelijk uitgewerkt. Zelf denk ik dat de uitwerking
geslaagd is en dat het Stadsdeelkantoor Tongelre op weg is om de veiligheidskaart
inzichtelijk en hanteerbaar te maken.
Het is een stage geweest die ik niet zo snel zal vergeten, ik heb namelijk veel lol
gehad met de collega’s, veel geleerd van de mensen om mij heen en ze hebben mij
overal mee naar toe genomen, zodat ik een goede indruk heb gekregen van de
praktijk. Vergaderingen, personeelsfeesten en cursussen heb ik meegemaakt en
verder heb ik PowerPoint presentaties gegeven. Het hoogtepunt van mijn stage was
het driehoeksoverleg tussen de Gemeente Eindhoven, de Politie en het Openbaar
Ministerie met Dr. R.W. Welschen als voorzitter waar ik mijn thematische kaarten uit
MapInfo mocht laten zien.
Met Solange Beekman had ik in eerste instantie het contact gelegd voor deze stage
opdracht en later heeft zij mij begeleid tijdens mijn stage samen met Mark Hamelers
vanuit het Stadsdeelkantoor Tongelre. Op de TUE had ik ook nog een
stagebegeleider, namelijk Peter van der Waerden, de GIS specialist.
Bij deze wil ik de bovengenoemde mensen dan ook bedanken voor hun inzet, steun
en de goede begeleiding tijdens mijn stageperiode. Verder wil ik alle collega’s van
het Stadsdeelkantoor Tongelre bedanken voor de leuke tijd.
Sjohn Hoebers en Frank Donkers van de Politie wil ik ook bedanken voor alle
informatie en hulp met GIDS.
Bij BIO (Bestuurlijke Informatie en Organisatie) heb ik ook contact gehad met
Angelique van Gemert, zij heeft mij geholpen aan de benodigde statistische
gegevens en bestanden voor het GIS-programma. Angelique bedankt voor alles.
Mijn stage is een leuke periode geweest tijdens mijn studie en ik hoop dat dit een
begin is voor de totstandkoming van de veiligheidskaart in kaartvorm.
Ik nodig U graag uit om dit verslag verder te lezen.
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Samenvatting
Bij het Stadsdeelkantoor heb ik gedurende drie maanden stage gelopen.
Het doel van de stage was om een grafische ondersteuning te ontwikkelen voor de
veiligheidskaart met behulp van een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Een GIS
systeem kan namelijk cijfers grafisch weergeven in een kaart. Dat heeft als voordeel
dat de cijfers in één oogopslag zichtbaar zijn.
De veiligheidskaart is in het leven geroepen om inzicht te krijgen in de veiligheid.
Veiligheid kan omschreven worden als: het aanwezig zijn van de gewenste mate van
ordening en rust in het openbare leven, van bescherming van leven, gezondheid en
goederen tegen acute of dreigende aantasting. Deze ordening dient een garantie te
zijn voor de aanwezigheid van basisvrijheden. Bij veiligheid kan een onderscheid
gemaakt worden tussen sociale-, fysieke- en externe veiligheid. Verder kan veiligheid
onderverdeeld worden in objectieve- en subjectieve veiligheid.
Op dit moment is de veiligheidskaart nog in ontwikkeling. De veiligheidskaart is op dit
moment nog een cijfermatige kaart, een samenvoeging van gegevens van
verschillende organisaties. De Politie en de Gemeente Eindhoven hebben tot nu toe
gegevens geleverd. Er is een schema gemaakt waarbinnen de veiligheidskaart een
plaats krijgt, waar bestaat de veiligheidskaart uit en welke plaats neemt het in?
Tijdens mijn stage heb ik een proces gelopen met de volgende stappen:
inventarisatie, systeemkeuze, uitwerkingen (gegevens verzamelen, gegevens
verwerken en gegevens presenteren), aanbevelingen en conclusies. Zo is dit verslag
ook ingedeeld.
Tijdens de inventarisatie heb ik de stukken die er waren over de veiligheidskaart
gelezen. Bij de Politie heb ik de veiligheidskaart bekeken. Daar hebben ze namelijk
een veiligheidskaart in een Informatiesysteem, GIDS. Dat is niet de veiligheidskaart,
het is een verwarrende benaming. Er kan beter gesproken worden over delictenkaart.
Het is feite een verzameling van allerlei delicten, overtredingen en incidenten.
Die delictenkaart kan een onderdeel van de veiligheidskaart vormen. De
delictenkaart is opgebouwd uit 4 niveaus. De opbouw van de delictenkaart is na te
lezen in bijlage 4.
Marloes Verhoeven
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Het GIS systeem waarvoor gekozen is heet MapInfo. Een GIS systeem kan een
koppeling leggen tussen een databestand en een kaart. MapInfo kan dus de cijfers
van bijvoorbeeld de Politie uit een databestand weergeven in een kaart. Met behulp
van een kaart kunnen cijfers inzichtelijker zijn en een grafisch beeld blijft beter
hangen in het geheugen.
De gegevens die ik heb gebruikt om kaarten te maken zijn afkomstig van de Politie
en de afdeling BIO (Bestuurlijke Informatie en Organisatie) van de Gemeente
Eindhoven.
Tijdens mijn stage ben ik zover gekomen dat ik de cijfers uit GIDS grafisch weer kan
geven in thematische kaarten, kaarten met een bepaald thema. Deze methode is ook
toe te passen voor andere informatiebronnen, mits er aan bepaalde voorwaarden
gehouden wordt. In dit stageverslag staat de methode beschreven.
Er is nu geen veiligheidskaart ontstaan, maar eerder een delictenkaart. Kaarten die
de cijfers van de Politie uit het GIDS systeem weergeven. De delictenkaart kan dan
een onderdeel van de veiligheidskaart vormen, net zo goed als de fysieke kaart en
de sociale kaart een onderdeel van de veiligheidskaart kunnen zijn.
De veiligheidskaart moet ook meer zijn dan een grafisch weergave van “platte”
cijfers. Zo zou de Politie meer kunnen zeggen over de cijfers uit GIDS, zij zouden
een grens kunnen stellen. Die grens bepaald wat niet meer acceptabel is.
Op dit moment kunnen de cijfers van de Politie op buurtniveau weergegeven worden.
In de toekomst zouden de cijfers ook op clusterniveau weergegeven kunnen worden.
Een buurt is opgedeeld in verschillende clusters. Met dat niveau zijn de problemen
beter te lokaliseren en in beeld te brengen.
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Inleiding
Sinds kort is een stage van drie maanden verplicht voor de studenten Bouwkunde
van de Technische Universiteit Eindhoven. De studenten dienen in hun vierde jaar
van de studie praktijkervaring op te doen door middel van een stage buiten de
Universiteit.
Mijn keuze is gevallen op een stageopdracht die het Stadsdeelkantoor Tongelre had.
De opdracht was om een grafische ondersteuning van de veiligheidskaart te
ontwikkelen met behulp van een GIS-programma.
Met het Geografisch Informatie Systeem (GIS) kunnen cijfers weergegeven worden
in kaarten. Zo kan de cijfermatige veiligheidskaart “vertaald” worden in een
thematische kaart.
Gedurende de maanden september tot en met november van het jaar 2000 heb ik
mijn stage gelopen bij het Stadsdeelkantoor Tongelre.
Dit verslag is een weergave van mijn werkzaamheden tijdens mijn stageperiode.
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Hoofdstuk 1 De stageopdracht
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een algemene inleiding gegeven over de stage, de opdracht en
de opzet van het verslag.

Paragraaf 1 Positiebepaling
Tijdens mijn stage heb ik gewerkt op het stadsdeelkantoor Tongelre, dat is één van
de zes stadsdeelkantoren van de Gemeente Eindhoven.
In het onderstaande figuur is de positie van het stadsdeelkantoor weergegeven
binnen de Dienst Algemene en Publiekzaken (DAPZ).

Figuur 1: Organisatiestructuur van DAPZ
Marloes Verhoeven
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Tijdens mijn stage heb ik nauwelijks contact gehad met onderdelen binnen deze
organisatie. Alleen met de afdeling BIO, die valt onder Advisering en Ondersteuning.
BIO (Bestuurlijke Informatie en Organisatie) heette voorheen nog Onderzoek &
Statistiek. Daarnaast heb ik veel contact gehad met de mensen binnen het
Stadsdeelkantoor Tongelre.
De organisatiestructuur van het Stadsdeelkantoor Tongelre is als volgt:

Figuur 2: Organisatiestructuur Stadsdeelkantoor Tongelre

Er zijn een aantal verschillende functies binnen het Stadsdeelkantoor. Deze functies
staan onder de functie Stadsdeelmanager die binnen Tongelre vervuld word door
Eugenie Bruins. In het bovenstaande figuur zijn de functies gerangschikt op
werkgebied. In feite werkt iedere werknemer direct onder de stadsdeelmanager.
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Paragraaf 2 Probleemanalyse
Het probleem is dat de veiligheidskaart, die weliswaar nog in ontwikkeling is,
momenteel een cijfermatige kaart is. Om een beter inzicht te krijgen in deze cijfers
zou het een oplossing zijn om de cijfers grafisch weer te geven in kaarten.
Met behulp van een grafisch weergave van de cijfers heb je in één oogopslag inzicht
in de cijfers. De cijfers kunnen zo ook gemakkelijker gepresenteerd worden en het
voordeel is dat het grafische beeld beter blijft hangen dan alleen cijfers.
Momenteel is men nog steeds bezig met het ontwikkelen van de veiligheidskaart. Dat
betekent dat nog niet concreet duidelijk is waaruit de veiligheidskaart bestaat.
In een verslag Veiligheid in de kaart gespeeld van Stadsdeelkantoor Tongelre en
Politie Tongelre staat beschreven dat de veiligheidskaart een geheel is van alle
gegevens over onveiligheid, vanuit allerlei bronnen van verschillende partijen.
Onveiligheid is een breed begrip en dat wordt in dat verslag niet verder uitgewerkt,
maar het gevoel is duidelijk. Dat verslag is ook al een beetje achterhaald, inmiddels
worden er allerlei nieuwe stukken geschreven over de stand van zaken. Hoe staat
het er nu voor met de veiligheidskaart.

Paragraaf 3 Doelstelling
Het doel van deze stage is om een grafische ondersteuning te ontwikkelen voor de
veiligheidskaart met behulp van een Geografisch Informatie Systeem (GIS).
Het geheel waarbinnen de veiligheidskaart geplaatst dient te worden was aan het
begin van deze stage nog niet geheel duidelijk. Tegen het einde van mijn stage is er
een schema ontstaan, waarin de plaats die de veiligheidskaart inneemt wordt
aangegeven. Het schema is op de volgende pagina weergegeven.

Marloes Verhoeven
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Figuur 3: het grotere geheel om de veiligheidskaart

Er zijn een aantal organisaties waarmee samen gewerkt moet worden aan de
totstandkoming van de veiligheidskaart en het veiligheidsplan. Het schema is nog
niet volledig, elke rij kan in feite nog uitgebreid worden met bijvoorbeeld nog een
organisatie, infosysteem of kaart.
Elke organisatie heeft een eigen informatiesysteem en vanuit dat systeem kunnen via
een aantal tussenstappen kaarten geproduceerd worden. Deze stappen worden dan
gemaakt met behulp van het GIS-programma.
De plaats, die het Stadsdeelplan inneemt, komt ook terug in het schema. Het
Stadsdeelplan bestaat uit drie onderdelen: een onderdeel over feiten, een onderdeel
over meningen en een onderdeel over de aanpak. De onderdelen van het
Stadsdeelplan zijn rechts in het schema weergegeven.
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In figuur 4 is een onderdeel van figuur 3 nog verder uitgewerkt waarin is aangegeven
welke stappen er tijdens mijn stage zijn gemaakt en met welke organisaties er
contact is gelegd.
Zoals uit het figuur is af te lezen is er contact gelegd met de Politie en binnen de
Gemeente. Deze organisaties hebben ieder haar eigen informatiesysteem. Bij de
Politie is GIDS het belangrijkste systeem en bij de Gemeente zijn dat meerdere
systemen die hier onder de noemer infosysteem vallen. Het GIS programma is een
hulpmiddel om van cijfers tot een kaart te komen. In dit geval wordt van de cijfers van
de Politie een delictenkaart gemaakt en van de cijfers van de Gemeente (afdeling
Bestuurlijke Informatie en Organisatie) kan een fysieke kaart gemaakt worden.
Doordat deze twee kaarten gecombineerd worden kan er een veiligheidskaart
ontstaan. Later in het verslag wordt hier nog verder op in gegaan, ook concreet met
voorbeelden.

Figuur 4: stand van zaken
Marloes Verhoeven
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Zoals de zaken er nu voor staan wordt er een onderdeel van de veiligheidskaart
grafisch weergegeven en dat is het onderdeel van de Politie. De kaart die dan
ontstaat noemen wij dan delictenkaart. De delictenkaart bestaat alleen uit de cijfers
en gegevens van de Politie. En de delictenkaart vormt een onderdeel van de
veiligheidskaart, net zo goed als de fysieke kaart en de sociale kaart een onderdeel
van de veiligheidskaart kunnen zijn.
Doordat er een ondersteuning is ontwikkeld, is het de bedoeling dat die
ondersteuning ook toepasbaar is voor het maken van de andere kaarten, die een
onderdeel vormen van de veiligheidskaart.
Het GIS-programma biedt hiervoor de ondersteuning. Het is een hulpmiddel om van
cijfers tot een kaart te komen. In Hoofdstuk 3 wordt er verder ingegaan op de
systeemkeuze.

Paragraaf 4 Plan van aanpak
Tijdens mijn stage heb ik een aantal stappen doorlopen, die hierna worden
besproken. Het verslag is ook op deze wijze opgebouwd.
Inventarisatie
Tijdens de eerste weken ben ik gaan inventariseren wat de veiligheidskaart is en wat
er reeds beschikbaar was. Ook is er gekeken met welke organisaties contact gelegd
moest worden en wat er gedaan moest worden. Dit is te lezen in het volgende
hoofdstuk.
Systeemkeuze
Er moet een Geografisch Informatie Systeem gekozen worden voor het grafisch
weergeven van de cijfers. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe die keuze gemaakt is
en er wordt in het kort uitgelegd welke mogelijkheden het gekozen GIS-programma
biedt.
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Uitwerkingen
Dit is het belangrijkste onderdeel van de stage en daarom ook van het verslag.
Er zijn drie stappen gemaakt: gegevens verzamelen, gegevens bewerken en
gegevens presenteren.
In hoofdstuk 4 wordt kort beschreven wat de bovengenoemde stappen inhouden.
Gegevens verzamelen
Bij dit onderdeel wordt uitgelegd met welke organisatie er contact gelegd is en
welke gegevens er verzameld zijn voor het verdere traject.
Om welke gegevens het precies gaat is na te lezen in hoofdstuk 4.
Gegevens verwerken
Met het verwerken van gegevens worden een aantal handelingen in Excel of in
het GIS-programma bedoeld. Wat het gegevens verwerken precies inhoud is na te
lezen in hoofdstuk 4.
Gegevens presenteren
Hiermee wordt bedoeld het maken van de uiteindelijke grafische kaarten en de
presentatie daarvan.
Aanbevelingen
In dit stuk staan mijn aanbevelingen beschreven die ik heb voor het
Stadsdeelkantoor Tongelre en de Gemeente Eindhoven. Ook worden hier
mogelijkheden voor de toekomst besproken.
Conclusies
Hier worden enkele conclusies getrokken met betrekking tot het proces dat ik tijdens
de stage doorlopen heb, de inhoud van de stage en mijn persoonlijke mening over de
stage.

Marloes Verhoeven
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Hieronder is schematisch weergegeven welke bestanden van de Politie en welke
bestanden van de Gemeente Eindhoven (afdeling Bestuurlijke Informatie en
Organisatie) worden ingevoerd in het GIS-programma.

Figuur 5: bestandenschema
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Hoofdstuk 2 Inventarisatie
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er tot nu toe beschikbaar is van de
veiligheidskaart en welke organisaties van belang zijn voor het vervolg van de
stageopdracht. Tevens wordt er een korte beschrijving gegeven van het systeem van
één van de organisaties.

Paragraaf 1 De voorgeschiedenis van de veiligheidskaart
Medio oktober 1997 hebben Gemeente, Politie en het Openbaar Ministerie besloten
om een veiligheidskaart te ontwikkelen. Toen werd de veiligheidskaart omschreven
als een overzicht van criminele groeperingen en een trendanalyse van de
veiligheidsatlas. De veiligheidsatlas bestaat grofweg uit drie onderdelen, te weten:
veiligheidskaart, onderdeel criminele groeperingen en trendanalyse (inclusief
toekomstscenario’s). Vervolgens is binnen Tongelre gestart met een pilot wat moet
leiden tot een concrete veiligheidskaart die ook in andere gebieden gebruikt kan
worden.
In 1999 is er een stuk geschreven door Stadsdeelkantoor Tongelre en de Politie
Tongelre, namelijk Veiligheid in de kaart gespeeld. Hieronder wordt een stuk uit dat
verslag beschreven.
Veiligheid staat hoog op de agenda van de Gemeente Eindhoven en om iets aan de
veiligheidsproblemen te doen is de veiligheidskaart in het leven geroepen.
In de veiligheidskaart worden alle gegevens over de onveiligheid vanuit verschillende
bronnen van verschillende partijen naast elkaar gezet.

Marloes Verhoeven
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De volgende partijen vormen een projectgroep:
 Gemeente Eindhoven
 Stadsdeelkantoor Tongelre van de Gemeente
 Afdeling Onderzoek & Statistiek van de Gemeente
 Dienst Stadsontwikkeling van de Gemeente
 Bureau Eindhoven Impuls
 Parket den Bosch
 Politie Afdeling Tongelre van de Politie Brabant- Zuidoost
 Stichting O&O (Opbouwwerk)
Uiteindelijk gaat het erom dat de herkenbare problemen worden aangepakt. De
eerste stap is om te inventariseren welke problemen er zijn, waar die problemen zich
voordoen en wat er aan gedaan kan worden.
De veiligheidskaart moet uiteindelijk te gebruiken zijn voor de bewoners en voor
beroepskrachten. De kaart moet een onderbouwing zijn voor wat er speelt met
betrekking tot de veiligheid in Eindhoven. Het kan ook een aanzet zijn voor wat er
moet gebeuren om de problemen op te lossen.
Om de (on)veiligheid in kaart te brengen kan gebruik worden gemaakt van een
aantal informatieprogramma’s van de verschillende organisaties:
 BPS: bedrijfsprocessensysteem van de Politie
 BPS-BAM: administratie arrestantenzorg van de Politie
 HKS: herkenningssysteem van de Politie
 COMPAS/RAPSODY: bedrijfsprocessensysteem van het Openbaar Ministerie
 Politiemonitor
 Herijking Stedelijk Beheerplan van de Gemeente
 Enquête leefbaarheid & veiligheid van de Gemeente
 Balie logboek van het Stadsdeelkantoor Tongelre
 Bestand Stichting Balans
 Incidentele bronnen
Dit was een deel uit het verslag veiligheid in de kaart gespeeld.
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Paragraaf 2 Inventarisatie en stand van zaken
Met onder andere deze informatie in mijn achterhoofd heb ik bij twee organisaties
geïnventariseerd welke gegevens er beschikbaar zijn. Deze organisaties zijn de
Politie en de afdeling BIO van de Gemeente Eindhoven.
De Politie heeft een nieuw informatiesysteem om gegevens op te vragen. Dit
systeem heet GIDS de afkorting voor Geïntegreerde Interactieve Databank voor
Strategische informatie. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt uitgelegd
hoe GIDS eruit ziet, hoe de veiligheidskaart eruit ziet binnen GIDS en wat de
mogelijkheden zijn van GIDS.
Bij de afdeling BIO van de Gemeente Eindhoven wordt ook met een Geografisch
Informatie Systeem gewerkt. Daar heb ik een aantal basisbestanden vandaan
gehaald, waarmee uiteindelijk de kaarten gemaakt kunnen worden. Ook is er een
inventarisatie gemaakt van de bronnen waar BIO de beschikking over heeft, dat is na
te lezen in bijlage 5. Verderop in dit verslag wordt verder ingegaan op de rol van BIO
en hoe de bepaalde bestanden gebruikt zijn in het verdere traject van deze stage.
In hoofdstuk 3 wordt besproken voor welk GIS-programma gekozen is, hoe dat
programma eruit ziet en wat de mogelijkheden van dat programma zijn. In hoofdstuk
4 is te lezen welke gegevens verzameld zijn voor verder onderzoek.
Bij de bronnenlijst achter in het verslag is een opsomming gemaakt van de gebruikte
literatuur. Hierbij staan ook de stukken vermeld die al geschreven waren over de
veiligheidskaart.
Er is al een tijdje overheen gegaan, maar nu wordt er hard aan de veiligheidskaart
gewerkt. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw stukken over de
veiligheidskaart. Dit stageverslag in is bepaalde mate ook een beschrijving van de
veiligheidskaart, vooral in technisch opzicht.
Mark Hamelers van het stadsdeelkantoor Tongelre en Rien van Asten van de
afdeling Integrale Veiligheid zijn nu ook een stukken aan het schrijven met betrekking
tot de veiligheidskaart. Daar wordt in beschreven wat de veiligheidskaart nu precies
is, waarom de veiligheidskaart ontwikkeld wordt, waar wij nu op dit moment staan en
waar wij naar toe willen.
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Paragraaf 3 Hoe ziet GIDS eruit
GIDS (Geïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische informatie) is een
informatiesysteem van de Politie. Het systeem raadpleegt een aantal systemen van
de Politie, de zogenaamde bronsystemen. In die bronsystemen worden allerlei
gegevens opgeslagen. GIDS kan deze gegevens op eenvoudige wijze ontsluiten en
weergeven in een tabel.
Het volgende figuur geeft de werking van GIDS weer.
Bovenaan staan de verschillende systemen van de Politie en voor welk doel deze
gebruikt worden. Daaronder staan de afkortingen van de feitelijke systemen die
daarvoor gebruikt worden.
Alles wordt in GIDS verzameld en die output wordt dan weergegeven in het
GIDS-systeem.

Figuur 6: structuurschema van de werking van GIDS

Bij het opstarten van GIDS kan er een keuze gemaakt worden uit een aantal
kubussen. Een kubus is een soort ordeningsmodel, het rangschikt de gegevens uit
de bronsystemen. Er is bijvoorbeeld een financiële kubus, daarbij worden de cijfers
uit PCS weergegeven en zo is er ook een kubus gemaakt voor de veiligheidskaart.
De veiligheidskaart geeft de cijfers weer die uit BPS komen. De veiligheidskaart is
afgeleid van het INP-model (Informatiemodel Nederlandse Politie).
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Tot nu toe heeft alleen de Politie de beschikking over GIDS.
GIDS geeft de cijfers weer in een internetomgeving, waarbij de gebruiker zelf
bepaald wat in de rijen en in de kolommen van de tabel wordt weergegeven.
Verder kan er bovenin bepaald worden wat de cijfers voorstellen met behulp van de
instellingen bij de fly-outs. De cijfers kunnen bekeken worden vanuit verschillende
gezichtspunten (periode, locatie, aggregatieniveau enzovoorts).
Met de fly-out alle aggregaten wordt bedoeld, een verzameling van alle
mogelijkheden die er onder die fly-out zitten, zoals alle meldingen, alle aangiftes, alle
opgenomen aangiftes enzovoorts.
Bij de fly-out daaronder kan er aangeven worden op welke organisatieniveau de
cijfers weergeven worden en de fly-out daar weer onder geeft aan van welk
werkgebied de cijfers zijn. Er is ook een fly-out waar aangegeven kan worden van
welke periode de cijfers zijn, bijvoorbeeld van welk jaar, welk kwartaal enzovoorts.
De cijfers kunnen weergegeven worden tot op dagniveau, alleen is dat hier niet
relevant. Bij de fly-out alle resultaatgebieden kan er bepaald worden welk niveau van
de veiligheidskaart weergegeven wordt. De niveaus van de veiligheidskaart worden
in de volgende paragraaf besproken. Als laatste is er nog een fly-out die ingesteld
kan worden op de locatie in dit geval Eindhoven Tongelre (ETO). De cijfers kunnen
bekeken worden tot op het niveau van een buurt van een Stadsdeel. De indeling van
Eindhoven is na te lezen in bijlage 6.
Op de volgende pagina is een weergave binnen GIDS opgenomen in het figuur.
Zo ontstaat er een beeld hoe GIDS er eigenlijk uitziet.
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Figuur 7: weergave binnen GIDS
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Paragraaf 4 Hoe is de veiligheidskaart opgebouwd
De veiligheidskaart, zoals die bij de Politie in GIDS staat, bestaat uit vier niveaus met
een hiërarchische opbouw. Het eerste niveau van de veiligheidskaart bestaat uit
veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke integriteit. Deze drie onderdelen splitsen
zich weer (niveau 2) en die onderdelen splitsen zich weer (niveau 3) enzovoort.
GIDS geeft het aantal zaken* weer dat in de een bepaald onderdeel zit. Als de cijfers
een niveau hoger bekeken worden is dat in feite een optelling van het aantal zaken *.
In het volgende figuur is de opbouw van de veiligheidskaart weergegeven in een
structuurschema. Dit is niet de complete opbouw, maar het geeft een idee van de
hiërarchische opbouw van de veiligheidskaart.
In bijlage 4 is de totale opbouw van de veiligheidskaart van de Politie opgenomen.

Figuur 8:
*)

structuurschema van de opbouw van de veiligheidskaart

afhankelijk van de instelling van de fly-out bij alle aggregaten
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Door inzicht te krijgen in de opbouw van de veiligheidskaart ontstaat er een beeld
van de onderdelen die dus in feite opgeteld worden bij bijvoorbeeld het onderdeel
weg (niveau 2) bij maatschappelijke integriteit.
De cijfers van de veiligheidskaart uit GIDS kunnen dan weergeven worden in
kaarten. Van elk onderdeel kan in principe een grafisch weergave gemaakt worden.
Met de grafische weergave wordt een kaart met de buurten van bijvoorbeeld
Tongelre bedoeld. In die kaart worden dan met behulp van het GIS-programma de
verschillende buurten “ingekleurd”. Het kan dan zo zijn dat een bepaalde buurt uit de
kaart springt doordat deze bijvoorbeeld rood is ingekleurd. Rood wordt vaak
geassocieerd met slecht. Het wil alleen nog niet zeggen dat die bepaalde buurt in
het totaal “slecht” is of dat het op alle onderdelen van dat bepaalde niveau uit de
veiligheidskaart “slecht” scoort. Het zou eventueel toegewezen kunnen worden aan
één bepaalde straat uit die buurt of één bepaald onderdeel van dat niveau. Daardoor
is het goed om inzicht te hebben inde opbouw van de veiligheidskaart binnen GIDS.
En dat leert ons dan om kritisch om te gaan met de bepaalde cijfers en kaarten.

Paragraaf 5 Wat kan er allemaal met GIDS
In GIDS kunnen er allerlei gegevens weergeven worden uit de verschillende
bronbestanden. Het is in feite een kwestie van duidelijk voor ogen hebben wat je wilt
weten en hoe de instellingen in GIDS gezet moeten worden.
GIDS kan geen gegevens weergeven die niet in de bronbestanden opgeslagen zijn.
Binnen GIDS zijn er ook nog mogelijkheden om de cijfers bijvoorbeeld in een
taartdiagram of staafdiagram weer te geven. Dit is echter beperkt, doordat de cijfers
niet bekeken kunnen worden ten opzichte van een andere locatie jaar enzovoorts.
Dat kan alleen in verschillende grafieken weergegeven worden in GIDS, niet in één
grafiek. Hierna volgen enkele voorbeelden van grafieken uit GIDS. Elke grafiek geeft
de cijfers van de drugsoverlast (niveau 3) uit leefbaarheid weer voor de jaren 1997,
1998, 1999 en 2000, steeds op een andere manier.
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Figuur 9: staafdiagram

Figuur 10: lijnengrafiek
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Figuur 11: taartdiagram

Conclusies
Na de inventarisatie van de verslagen van de veiligheidskaart ben ik tot de conclusie
gekomen dat er geen eenduidige definitie is van de veiligheidskaart en dat deze
veiligheidskaart nog steeds in ontwikkeling is.
Bij de Politie hebben ze in feite al een veiligheidskaart, maar dit is een verkeerde
benaming. Een betere naam zou delictenkaart kunnen zijn, zoals al eerder ook naar
voren is gekomen in hoofdstuk 1.
Tot nu toe heeft men de beschikking over een aantal basisgegevens van de afdeling
BIO en zijn er cijfers beschikbaar vanuit de Politie uit GIDS.
Verder zouden er nog meer organisaties bij de ontwikkeling van de veiligheidskaart
betrokken kunnen worden, maar dat is iets voor het vervolg, dat past niet meer
binnen de stageopdracht.
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Er is ook behoefte aan een rapport waarin staat beschreven waar men, als
Gemeente in samenwerking met de Politie, op dit moment staat met de
veiligheidskaart en wat er allemaal nog zou moeten gebeuren in de toekomst. Dit
stageverslag zou daar een aandeel in kunnen leveren.
Het GIDS-systeem van de Politie is een prachtig systeem.
Het systeem biedt veel mogelijkheden, waarschijnlijk ook in de toekomst. Nu dient
het gebruikt te worden voor management informatie voor de Politie intern en om
verantwoording af te leggen.
Alleen het is van belang dat er mensen mee werken die verstand van zaken hebben.
Bij de Politie volgen de medewerkers ook speciale cursussen voor het werken met
GIDS.
Het systeem is net nieuw, er zullen nog wel een aantal dingen veranderd worden.
Ook zal men tegen bepaalde foutjes ter zijner tijd wel aanlopen, maar bijna geen
systeem is perfect.
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Hoofdstuk 3 Systeemkeuze
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welk GIS-programma wordt gebruikt om de
ontwikkeling van de veiligheidskaart grafisch te ondersteunen. Ook worden hier de
argumenten genoemd voor deze GIS keuze en tevens wordt er beschreven wat de
mogelijkheden zijn van het gekozen GIS-programma.

Paragraaf 1 GIS keuze en beargumentatie
Er is een GIS-programma nodig om een grafische ondersteuning te bieden voor de
veiligheidskaart. Een Geografisch Informatie Systeem kan namelijk databestanden
koppelen aan een kaartbestand en zo de gegevens uit het databestand grafisch (in
kaartbestand) weergeven.
Peter van der Waerden en ik hebben de keuze gemaakt voor het GIS-programma,
het programma MapInfo Incorporation 1985-1999. Daar zijn een aantal argumenten
voor, namelijk:
 MapInfo is gemakkelijker te hanteren dan veel andere GIS-programma’s.
 MapInfo is een flexibel programma, het kan allerlei bestanden importeren en
exporteren, zoals data-, tekst- en “bitmap” bestanden.
 MapInfo heeft vele mogelijkheden om de gegevens weer te geven, namelijk in
rapport-, tabel- en kaartvorm.
 De afdeling BIO van de Gemeente Eindhoven werkt er ook al mee, zodat de
gegevens eenvoudig uitgewisseld kunnen worden.
In de hierop volgende paragrafen wordt kort ingegaan op de mogelijkheden van
MapInfo.
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Paragraaf 2 Hoe ziet MapInfo eruit
Het programma ziet er hetzelfde uit als een ander microsoft programma, taakbalken
bovenin en de kaart en de tabel daaronder. Er zijn binnen MapInfo verschillende
vensters waarin of een kaart (map) of een tabel (browser) wordt weergegeven. Het
programma kan namelijk databestanden koppelen aan een kaartbestand, mits beide
bestanden de juiste informatie bevatten, maar daar wordt later nog op in gegaan.
Hieronder is een afbeelding van MapInfo te zien.

Figuur 12: weergave binnen MapInfo
Marloes Verhoeven
Student Bouwkunde TU/e

28

stage bij Stadsdeelkantoor Tongelre
04-12-2000

In het voorgaande figuur zie je bovenin de taakbalken van MapInfo waarin een aantal
basisfuncties zitten. Daaronder zie je links de kaart van Eindhoven in het mapwindow
en daar rechts van de bijbehorende tabel in het tablewindow.

Paragraaf 3 Hoe zien de basisbestanden eruit
Er zijn een aantal basisbestanden van Eindhoven om mee te werken beschikbaar,
deze zijn afkomstig van de afdeling Bestuurlijke Informatie en Organisatie van de
Gemeente Eindhoven.
Te weten de kaart van Eindhoven, met de clusterindeling en met de buurtindeling. Bij
elke kaart hoort een tabelbestand. Dit bestand bevat de codes en de namen van de
objecten in de kaart, in dit geval de ene keer clusters en de andere keer buurten. Elk
object in het kaartbestand vertegenwoordigt een rij in het databestand.
In de afbeelding van MapInfo op de vorige pagina is links de kaart van Eindhoven te
zien met de clusterindeling. Deze kaart is aangevuld met een aantal andere
bestanden, zoals spoorlijn, waterweg, rijkswegen, hoofdwegen, wijkstraten,
buurtstraten en woonstraten.
Rechts in de afbeelding is het bijbehorende
databestand te zien met de codes en de namen van de buurten van Eindhoven.
In de handleiding staat beschreven hoe je de verschillende bestanden kunt openen,
deze is te vinden in de bijlage 3.

Paragraaf 4 Wat zijn de mogelijkheden van MapInfo
Met het Geografisch Informatie Systeem (GIS) MapInfo kan er een koppeling gelegd
worden tussen een databestand en een kaart, zodat de cijfers uit het databestand
grafisch weergegeven kunnen worden in een kaart.
De gegevens uit het databestand kunnen op verschillende manieren weergegeven
worden, namelijk in een kaart, in een tabel of in een diagram.
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De instellingen kunnen zo aangepast worden dat het voldoet aan jouw wensen,
bijvoorbeeld de kleuren, de vormen enzovoorts. Hierover dienen een aantal
afspraken gemaakt worden.
De uiteindelijke kaart kan net zo “aangekleed” worden als je wilt bijvoorbeeld met de
bestanden die hierboven vermeld staan. Dit is beter voor de oriëntatie en voor een
presentatie ziet het er ook beter uit.
Met behulp van MapInfo kan er aan de cijfers ook een weging toegekend worden, dat
kan door met een formule te werken, deze handelingen staan allemaal beschreven in
de handleiding van MapInfo in bijlage 3.
Met behulp van die wegingen kan er iets meer gezegd worden over de “platte” cijfers
van de Politie. Het programma MapInfo biedt de mogelijkheid om gemakkelijk
tabellen en kaarten te exporteren naar andere programma’s, zo kan PowerPoint
bijvoorbeeld makkelijk een aantal kaarten overnemen. Met PowerPoint kan dan een
presentatie in elkaar gezet worden.

Paragraaf 5 Het verzamelen van de juiste gegevens
Bij afdeling BIO van de Gemeente Eindhoven hebben ze de beschikking over een
kaart van Eindhoven in MapInfo met de bijbehorende tabel met de clustercodes,
buurtcodes enzovoorts. Deze codes komen uit het boekje kerncijfers Eindhoven
2000, van afdeling BIO. In bijlage 6 is een lijst opgenomen met de codes voor
Eindhoven, deze bevat alleen nog niet de clustercodes.
De overige gegevens moeten van andere bronnen komen, bijvoorbeeld de cijfers uit
GIDS komen van de Politie. Een aantal andere basisgegevens van Eindhoven
kunnen bij afdeling BIO gehaald worden. Over welke gegevens de afdeling BIO de
beschikking heeft staat vermeld in bijlage 5.
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Paragraaf 6 Het maken van thematische kaarten
In MapInfo kun je met een aantal commando’s en handelingen thematische kaarten
maken. Met thematische kaarten wordt bedoeld een kaart waarbij een bepaald
thema weergegeven wordt met behulp van kleuren.
Op de volgende pagina is een thematische kaart te zien van de woninginbraak
(thema) in Tongelre (waar) voor 1999 (periode). De eerste kaart is een weergave van
de “platte” cijfers van de Politie. In de tweede kaart is er een relatie verondersteld
tussen het aantal woninginbraken en het aantal woningen in een buurt. Deze kaart
geeft het woninginbraakrisico weer. Het woninginbraakrisico is ontstaan door het
aantal inbraken in een bepaalde buurt te delen door het aantal woningen in diezelfde
buurt.

Figuur 13: thematische kaart voor woninginbraak 1999 in Tongelre op buurtniveau
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Figuur 14: thematische kaart voor woninginbraakrisico 1999 in Tongelre op buurtniveau

De twee thematische kaarten verschillen onderling. Bij de kaart voor het
woninginbraakrisico komen andere buurten naar voren dan in eerste instantie bij de
kaart van woninginbraken naar voren kwam. Dit komt doordat de cijfers van de
feitelijke woninginbraken gerelativeerd worden door de relatie met het aantal
woningen.
In de bijbehorende legenda staat de ranges die bij de verschillende kleuren horen. Bij
de kaart van de woninginbraken zijn dat het aantal woninginbraken en bij de kaart
van het woninginbraakrisico zijn dat verhoudingsgetallen.
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Het enige wat er goed in de gaten gehouden moet worden is dat er per kolom van
een databestand één kaart gemaakt kan worden. Dus alle gegevens die in één kaart
weergegeven moeten worden moeten in één kolom staan. Bij het maken van een
grafiek kan er wel gebruik gemaakt worden van meerdere kolommen.
Er zijn ook een aantal algemene voorwaarden waar een databestand aan moet
voldoen voordat het in MapInfo ingevoerd kan worden, deze voorwaarden zijn
opgenomen in bijlage 1 (bestanden invoeren in MapInfo).
Welke handelingen er allemaal uitgevoerd moeten worden in MapInfo staan
beschreven in de handleiding van MapInfo, bijlage 3.

Conclusies
MapInfo is een programma dat veel mogelijkheden biedt. Het is wel de kunst om
precies te weten wat het resultaat moet worden en hoe je daar naar toe kan werken.
Het GIS-programma is een uitgebreid software programma dat je niet zomaar onder
de knie hebt. Het werken met MapInfo moet overgelaten worden aan experts.
Met behulp van dit hoofdstuk is wel een beeld gegeven van de mogelijkheden en de
onmogelijkheden van MapInfo.
Indien je interesse hebt in het uitvoeren van handelingen in MapInfo, dus feitelijk er
mee werken dan verwijs ik naar de bijlage 3 handleiding MapInfo.
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Hoofdstuk 4 Uitwerkingen
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe ik de gegevens verzameld heb en bij welke
bronnen die vandaan komen. Ook wordt hier beschreven hoe de gegevens bewerkt
zijn en hoe er uiteindelijk thematische kaarten gemaakt worden.

Paragraaf 1 Gegevens verzamelen
Zoals al eerder is beschreven hebben ze bij de Politie een informatiesysteem (GIDS)
waar de veiligheidskaart, vanaf nu delictenkaart genoemd, in staat. Dat is natuurlijk
een onderdeel van de algemene veiligheidskaart. In hoofdstuk 1 (pagina 10) wordt
de veiligheidskaart samen met de delictenkaart in een groter geheel geplaatst.
Nadat ik geïnventariseerd heb welke gegevens in de delictenkaart zitten ben ik de
relevante cijfers gaan verzamelen. Dat zijn uiteraard de cijfers waar uiteindelijk de
kaarten van gemaakt moeten worden.
Bij afdeling BIO van de Gemeente Eindhoven heb ik ook gegevens verzameld,
namelijk in eerste instantie de kaart van Eindhoven in MapInfo met de clusterindeling.
Deze kaart is nodig om thematische kaarten mee te maken. In tweede instantie heb
ik ook nog statistische informatie verzameld over Eindhoven per statistische cluster,
namelijk het aantal inwoners, de leeftijden van de inwoners, het aantal woningen, het
aantal huurwoningen, het aantal koopwoningen, het aantal eengezinswoningen en
het aantal meergezinswoningen.
Bij de afdeling BIO hebben ze de beschikking over meerdere bronnen, de bronnen
en bijbehorende gegevens staan in een lijst in bijlage 5 vermeld.
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Paragraaf 2 Gegevens verwerken
Zodra de gegevens verzameld zijn kan er een stap verder gegaan worden en dan
kunnen deze gegevens eventueel bewerkt worden. Achter in bijlage 1 zit een
beschrijving over het invoeren van externe bestanden in MapInfo, welke bestanden
ingevoerd kunnen worden en welke indeling een bestand moet hebben om
rechtstreeks ingevoerd te kunnen worden in MapInfo. Indien iedereen zich aan die
algemene voorwaarden houdt, hoeft Excel alleen gebruikt te worden om de juiste
buurtcodes toe te voegen. Excel kan ook gebruikt worden voor het onderhouden van
de gegevens. In bijlage 1 bestanden invoeren in MapInfo wordt nog verder ingegaan
op het onderhouden van de gegevens binnen Excel.
In MapInfo moeten een aantal bewerkingen uitgevoerd worden voordat er een
thematische kaart ontstaat. Indien de ”platte” cijfers weergegeven moeten worden in
een kaart hoeven er weinig bewerkingen uitgevoerd te worden. Indien de cijfers
gewogen moeten worden kan dit met behulp van een formule in MapInfo of zelfs in
Excel. Het is nu niet relevant om dat te beschrijven, dus dat staat vermeld in de
handleiding van MapInfo in bijlage 3.
Excel zou ook gebruikt kunnen worden voor het bewerken van cijfers, zoals
bijvoorbeeld het toevoegen van een formule of weging.

Paragraaf 3 Gegevens presenteren
Bij het presenteren van de gegevens gaat het om de resultaten uit MapInfo, dus dat
kunnen kaarten zijn, maar ook tabellen enzovoorts. Het belangrijkste werk is in de
voorafgaande stappen gedaan.
Bij de presentatie kunnen wel een aantal afspraken gemaakt worden over de
afbeelding van de kaart en bijvoorbeeld het kleurengebruik.
Deze grafische weergaven, die in MapInfo gemaakt zijn, kunnen dan verwerkt
worden in een presentatie programma, zoals PowerPoint.
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Hoofdstuk 5 Aanbevelingen
Inleiding
In dit hoofdstuk staat beschreven welke dingen er nog allemaal moeten gebeuren
voordat er één veiligheidskaart is. Dit zijn de zaken die met de verschillende partijen
overeengekomen moeten worden. Ook staat hier een voorstel beschreven over hoe
de informatiestromen onderhouden zouden kunnen worden.

Paragraaf 1 Stand van zaken
Op dit moment is het zo dat de “platte” cijfers afkomstig van de Politie weergegeven
kunnen worden in de thematische kaarten. Ook bestaat er de mogelijkheid om die
“platte” cijfers in verhouding te zien tot een aantal gegevens van de afdeling BIO.
Maar er kan nog niet gesproken worden over de veiligheidskaart. De veiligheidskaart
moet meer zijn dan alleen een weergave van “platte” cijfers. Wij spreken nu dan ook
van een delictenkaart, een weergave van de Politiecijfers. Deze delictenkaart is dan
een onderdeel van de veiligheidskaart samen met een aantal andere kaarten,
namelijk de fysieke kaart en de sociale kaart. In hoofdstuk 1 (pagina 10) is een
schema gemaakt van de relaties tussen de verschillende organisaties,
informatiesystemen, kaarten en het stadsdeelplan.

Paragraaf 2 Wat moet er nog gebeuren
De veiligheidskaart moet een eenduidige definitie en plaats binnen de Gemeente
Eindhoven krijgen.
Om verder te gaan dan alleen de “platte” cijfers van de Politie moeten er bepaalde
afspraken gemaakt worden bijvoorbeeld over de weging van de cijfers. De Politie
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moet dan wegingsfactoren aan de hiërarchie koppelen van de veiligheidskaart. Zodat
niet alle onderdelen binnen de opbouw van de veiligheidskaart hetzelfde wegen.
Dat betekent dat er gesproken moet worden wat er zwaarder weegt, bijvoorbeeld
moord (veiligheid niveau 3) of brom-, snor-, fietsendiefstal (veiligheid niveau 3). Zie
bijlage 4 opbouw van de veiligheidskaart van de Politie.
De Politie zou ook een grens voor het aantal zaken* moeten stellen, waarmee het
acceptatieniveau wordt aangegeven. Bijvoorbeeld boven de 20 autodiefstallen in een
jaar is niet meer acceptabel per buurt uit stadsdeel Tongelre. Deze grens wordt dan
gebruikt in de thematische kaarten, de buurten die boven die grens komen worden
dan rood ingekleurd.
Het zou nog beter zijn als de Politie niet alleen een grens stelt, maar ook een verdere
indeling maakt van de zogenaamde ranges. Dat wil zeggen stappen bepalen van 0
zaken * tot en met de grens van het aantal zaken* en die dan benoemen.
Bijvoorbeeld 0-25 goed, 26-40 voldoende, 41-65 matig en >75 onvoldoende.
Door de cijfers van de Politie in verhouding te zien tot cijfers van de afdeling BIO
wordt er ook al een stap verder gekeken dan alleen “platte” cijfers van de Politie.
Zo kan er een bepaalde relatie verondersteld worden, bijvoorbeeld tussen
fietsendiefstal (cijfers Politie) en het aantal inwoners (cijfers BIO). Er zou dan gezegd
kunnen worden hoe meer inwoners er zijn hoe meer fietsen er gestolen worden, een
positieve correlatie dus. Ook kan het aantal woninginbraken bekeken worden ten
opzichte van het aantal woningen of ten opzichte van het aantal huur-/
koopwoningen. Dit is meer een verhouding. In hoofdstuk 4 (pagina 31 en 32) zijn
daar thematische kaarten van opgenomen.

*)

afhankelijk van de instelling van de fly-out bij alle aggregaten in GIDS
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Paragraaf 3 Mogelijkheden in de toekomst
Wat er verder nog in de toekomst zou kunnen gebeuren is dat het in plaats van op
buurtniveau op clusterniveau of zelf nog een nog lager niveau (bijvoorbeeld
straatniveau)
thematische kaarten gemaakt kunnen worden. De Gemeente
Eindhoven heeft de buurten nog verder onderverdeeld in clusters, dat zijn dus nog
kleinere statistische eenheden.
Om tot een weergave op clusterniveau te komen moeten de cijfers ook aangeleverd
kunnen worden op dat niveau. Bij BIO zijn ze al zo ver, maar bij de Politie kan binnen
GIDS tot het buurtniveau gegaan worden en niet verder.
Dat probleem bij de Politie kan op twee manieren opgelost worden. In de eerste
plaats kan de Politie de nieuwe indeling van de Gemeente Eindhoven op
clusterniveau overnemen in haar systeem. Dat zou betekenen dat in GIDS de cijfers
dan beschikbaar zouden zijn op het clusterniveau in plaats van op buurtniveau.
Hieronder is een voorbeeld gegeven van een thematische kaart op clusterniveau.

Figuur 15: thematische kaart voor woninginbraak 1999 in Doornakkers op clusterniveau
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De tweede manier zou kunnen zijn dat de Politie de cijfers aanlevert met straatcode
(en huisnummer) en dat er buiten GIDS een koppeling gemaakt wordt tussen die
straatcodes en de clustercodes. Zodat alle Politiecijfers herleid worden tot het
clusterniveau.
De cijfers van de Politie zijn nu handmatig ingevoerd in MapInfo, om zo een
voorbeeld te geven van de mogelijkheden in de toekomst.
Deze kaarten op clusterniveau kunnen ook incidenteel gemaakt worden voor
bepaalde projecten en de kaarten op buurtniveau kunnen gebruikt worden voor het
beleid van de Gemeente Eindhoven en als een terugkoppeling.
Het handmatig invoeren van cijfers vergt alleen veel tijd, dat probleem kan opgelost
worden door een van de bovengenoemde manieren toe te passen.

Conclusies
In eerste instantie moet vastgelegd worden wat de veiligheidskaart inhoud, waar het
uit bestaat en wat de ermee bereikt moet worden.
Ondertussen kunnen er al allerlei thematisch kaarten gemaakt worden van de cijfers
van de Politie. Die kaarten kunnen gebruik worden voor het inzichtelijk maken van de
bepaalde constateringen in de buurt of om een mening te onderbouwen of te
weerleggen.
Voor het vervolg van de veiligheidskaart dienen er allerlei afspraken gemaakt te
worden tussen de Politie en de Gemeente over het verdere traject van de
veiligheidkaart.
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Hoofdstuk 6 Conclusies
Inleiding
In dit hoofdstuk kun je lezen welke conclusie ik getrokken heb met betrekking tot een
aantal verschillende aspecten, namelijk inhoudelijk, procesmatig en voor mij
persoonlijk. Wat heb ik van deze stage geleerd.

Paragraaf 1 Inhoudelijk
De conclusie van deze stage is dat de veiligheidskaart nog in ontwikkeling is. De
veiligheidskaart moet een eenduidige definitie en plaats binnen de Gemeente
Eindhoven krijgen. In hoofdstuk 1, zie figuur 3, is de veiligheidskaart in een groter
geheel geplaatst. Deze plaats zou het kunnen krijgen, maar daar moet nog verder
over nagedacht worden.
Naar mijn mening ontstaat er ook niet één veiligheidskaart, maar wordt de
veiligheidskaart een verzamelnaam van een aantal kaarten met een eigen thema.
Met behulp van deze ontwikkelde grafische ondersteuning is al een begin gemaakt
van het weergeven een onderdeel van de veiligheidskaart. In principe kan dit voor
allerlei databestanden toegepast worden, mits de databestanden maar aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Die algemene voorwaarden staan beschreven in de bijlage 1
invoeren van bestanden in MapInfo.
Er is de beschikking over de gegevens van de Politie, nu is het een kwestie van
bedenken welke organisaties en welke gegevens er nog meer passen binnen de
veiligheidskaart.
Om de informatie te onderhouden moet iemand verantwoordelijk zijn voor een
bepaald onderdeel van de veiligheidskaart. Elke organisatie is natuurlijk
verantwoordelijk voor haar eigen gegevens. Zo zou er iemand per organisatie
verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor het aanleveren van de juiste
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gegevens, iemand anders voor het bewerken van de gegevens in Excel en nog
iemand anders voor de het verwerken van de gegevens binnen MapInfo.

Paragraaf 2 Procesmatig
Aan het begin van mijn stage was de opdracht en het doel nog niet geheel duidelijk.
Ik ben dus begonnen met het idee om iets met de veiligheidskaart en met MapInfo te
doen. Gaandeweg heb ik enkele thematisch kaarten laten zien om te kijken of ik
goed op weg was of niet. Op het Stadsdeelkantoor Tongelre waren zij in ieder geval
enthousiast, dus ben ik verder gegaan met uitwerken.
Later hebben wij, Mark en ik, de stappen die ik gemaakt heb gedefinieerd. Deze
stappen staan beschreven in hoofdstuk 1 paragraaf 4 plan van aanpak.
Het proces is goed verlopen, alleen jammer dat in het begin het doel niet duidelijk
vastlag. Degene die de stageopdracht geeft moet daarvoor zorgen. De stappen die
tussen het begin van de stage en het doel liggen, het proces kan dan door de
stagiaire zelf ingevuld worden.
In dit geval was het niet mogelijk om een duidelijk doel te definiëren, omdat de
veiligheidskaart nog in ontwikkeling is.
Gelukkig is alles toch goed verlopen tijdens mijn stage en van dit proces heb ik ook
geleerd waar ik de volgende keer meer rekening mee moet houden. Het komt erop
neer dat het doel duidelijk vastgelegd moet worden aan het begin van het traject en
dat het proces goed verdeeld moet worden met een aantal controle punten.
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Paragraaf 3 Persoonlijk
Het doel van een stage is ervaring opdoen in de praktijk, het toepassen van
verworven kennis en inzichten, sociale vaardigheden toepassen en verder
ontwikkelen, nieuwe kennis en inzichten verwerven en oriënteren ten behoeve van
een afstudeeropdracht of beroepsveld.
Naar mijn mening heb ik aan het doel van een stage voldaan. Tijdens mijn stage heb
ik meegekregen hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Vergaderingen, cursussen
heb ik meegemaakt, ook heb ik enkele presentaties bijgewoond en gegeven. De
kennis en inzichten van het werken met een GIS-programma heb ik toegepast tijdens
de stage. Mijn kennis en vaardigheden met het werken met MapInfo in het specifiek
heb ik nog verder ontwikkeld tijdens de stage. Tijdens de stage heb ik mezelf ook
kunnen oriënteren wat betreft het beroepsveld. Bij de TU/e bestaat de opleiding
Bouwkunde uit een aantal afstudeerrichtingen, stedebouw is daar een van. De
afstudeerrichting stedebouw bestaat dan nog uit twee richtingen, namelijk ontwerpen
en planning. Door middel van deze stage wilde ik er achter komen welke richting ik
binnen stedebouw op zou gaan. Tijdens de studie worden er allerlei
ontwerpprojecten gedaan, maar er wordt weinig aandacht besteed aan de andere
richting. Dankzij deze stage ben ik er achter gekomen dat mijn voorkeur uitgaat naar
de planning en het onderzoek. Dat is dus een belangrijke conclusie voor mezelf.
Van tevoren had ik verwacht dat er veel tijd zou gaan zitten in het verzamelen van
gegevens. Doordat er met allerlei verschillende organisaties samengewerkt moest
worden. Het tegendeel werd bewezen tijdens de eerste weken van mijn stage. Het
gegevens verzamelen verliep vlot en alle mensen waar ik mee gewerkt heb waren
erg behulpzaam.
Kortom het was een geweldige stage en ik heb er veel van geleerd.

Marloes Verhoeven
Student Bouwkunde TU/e

42

stage bij Stadsdeelkantoor Tongelre
04-12-2000

Bronnenlijst











Concept project aanpak veiligheidsplannen
Gemeente Eindhoven
September 1999
Eindhoven in stadsdelen, wijken en buurten
Gemeente Eindhoven: Kees van der Hoeven, Jan Spoorenberg
Oktober 1999
Eindhoven in woord en getal
Gemeente Eindhoven: afdeling BIO
Juni 1998
GIS in de Gemeentelijke Ruimtelijke beleidsvoering (afstuderen)
Erwin Louwerse
Augustus 1994
Herijking Stedelijk Beheerplan 1998, deel A: buurtvitaliteit
Gemeente Eindhoven: Piet Nuijten, Angelique van Gemert, Kees van der Hoeven
Mei 1998
Inbraken in woningen en bergingen in Doornakkers 1994-1999
Politie Regio Brabant Zuid-Oost, afdeling Tongelre
Introductie in MapInfo voor Windows
Drs. R.E. Bruinink, Oasis BV
Januari 1999
Jaarverslag 1997 afdeling Eindhoven-Tongelre
Politie Brabant Zuid-Oost, Eindhoven-Tongelre
Kaartenatlas 1998, Stedelijk Beheerplan
Gemeente Eindhoven: Piet Nuijten, Angelique van Gemert, Kees van der Hoeven
April 1998
Kennismaken met Impromptu versie 5.0
Cognos Incorporated
1998

Marloes Verhoeven
Student Bouwkunde TU/e

43

stage bij Stadsdeelkantoor Tongelre
04-12-2000












Kennismaken met Powerplay versie 6.0
Cognos Incorporated
1999
Kerncijfers Eindhoven 2000
Gemeente Eindhoven: afdeling Bestuursinformatie & Onderzoek
September 2000
MapInfo Professional user’s guide
MapInfo Corporation
Augustus 1998
Nota integrale veiligheid
Gemeente Eindhoven: Piet Tondeur
April 2000
Onderzoek GIS binnen de Gemeente Eindhoven (stage)
Erwin Louwerse
Januari 1994
Ontwerpen van een verkeersinformatiesysteem voor de Gemeente Leiden
R.C. Spijkers
Juli 1991
Tutorial MapInfo
Peter van der Waerden (TU/e)
Augustus 2000
Veiligheid in de kaart gespeeld, deel 1 aanpak en verantwoording
Stadsdeelkantoor Tongelre en Politie Tongelre
April 1999
Wegwijzer voor het maken van het verslag
Danielle Snellen (TU/e)
1998
Wijkboek Tongelre 1997, statistische basisgegevens
Gemeente Eindhoven: afdeling BIO
Mei 1997

Marloes Verhoeven
Student Bouwkunde TU/e

44

stage bij Stadsdeelkantoor Tongelre
04-12-2000

Bijlagen
1

Bestanden invoeren in MapInfo .......................................................................................... 46
Inleiding ..................................................................................................................................... 46
Paragraaf 1

Welke bestanden kan MapInfo invoeren ............................................................ 46

Paragraaf 2

De algemene voorwaarden van een in te voeren databestand .......................... 47

Paragraaf 3

Koppelingen tussen databestanden binnen Excel............................................... 48

Conclusies ................................................................................................................................. 50
2

Beschrijving GIDS ............................................................................................................... 51
Paragraaf 1

Hoe haal ik de juiste gegevens uit GIDS ............................................................ 51

Paragraaf 2

De cijfers uit GIDS in een Excel bestand ........................................................... 53

Conclusies ................................................................................................................................. 53
3

Handleiding MapInfo............................................................................................................ 54
Inleiding ..................................................................................................................................... 54
Paragraaf 1

Basisbeginselen van MapInfo ............................................................................. 54

Paragraaf 2

Invoeren van Excel bestanden ............................................................................ 57

Paragraaf 3

Koppelen van bestanden .................................................................................... 58

Paragraaf 4

Thematische kaarten maken ............................................................................... 61

Paragraaf 4

Gegevens uit GIDS combineren met andere gegevens ...................................... 67

4

Opbouw van de Veiligheidskaart van de Politie ................................................................ 70

5

Gegevens beschikbaar bij BIO ........................................................................................... 76

6

Indeling van Eindhoven in stadsdelen, wijken en buurten .............................................. 78

7

Kaarten uit MapInfo: Veiligheid over 4 jaren ..................................................................... 82

Marloes Verhoeven
Student Bouwkunde TU/e

45

stage bij Stadsdeelkantoor Tongelre
04-12-2000

1 Bestanden invoeren in MapInfo
Inleiding
In dit stuk zal ik beschrijven welke databestanden er in MapInfo ingevoerd kunnen
worden. Ook wordt er hier beschreven aan welke basisvoorwaarden deze in te
voeren bestanden moeten voldoen en hoe er binnen Excel gegevens onderhouden
kunnen worden.

Paragraaf 1 Welke bestanden kan MapInfo invoeren
MapInfo kan een aantal bestanden invoegen, namelijk
 MapInfo (.tab)
 DBASE DBF (.dbf)
 Delimited ASCII (.txt)
 Lotus 1-2-3 (.wk1, .wks, .wk3, .wk4)
 Microsoft Excel (.xls)
 Raster Image (.bil, .tif, .bmp, .gif, .tga, .jpg, .pcx)
 Grid Image (.mig)
 Microsoft Access Database (.mdb)
Dat is handig om te weten zodat je weet uit welk programma direct de gegevens
geïmporteerd kunnen worden in MapInfo.
De Raster Image- en de Grid Image bestanden zijn plaatjes en de overige bestanden
zijn databestanden, behalve de MapInfo bestanden zelf.
Een *.dbf bestand kan bijvoorbeeld direct in gevoerd worden in MapInfo. Bij een
Excel bestand moet er aangeven worden welk werkblad in gevoerd moet worden en
welke rijen en kolommen van dat werkblad. In de handleiding van MapInfo (bijlage 3)
staat beschreven hoe een Excel bestand in gevoerd kan worden in MapInfo.
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Paragraaf 2 De algemene voorwaarden van een in te voeren databestand
In deze paragraaf zijn een aantal voorwaarden beschreven waar het databestand,
dat in MapInfo in gevoerd moet worden, aan moet voldoen. Het bestand moet een
aantal belangrijke gegevens bevatten zodat het grafisch weergegeven kan worden
en dat het bestand gekoppeld kan worden aan andere bestanden.
In dit geval gaat het om de buurtcodes en eventueel de buurtnamen.
Voor Tongelre gaat het dan om:
311: Villapark
312: Lakerlopen
321: Doornakkers- West
322: Doornakkers- Oost
323: Muschberg, Geestenberg
324: Urkhoven
325: ’t Hofke
326: Karpen
327: Koudenhoven.
Deze indeling is terug te vinden in het boekje kerncijfers Eindhoven2000 van de
afdeling BIO. In de bijlagen van dit stageverslag is ook een lijst opgenomen met de
indeling voor heel Eindhoven (bijlage 6 Indeling van Eindhoven in stadsdelen, wijken
en buurten).
Het databestand moet ook voldoen aan een bepaalde indeling om er in MapInfo
makkelijk mee te kunnen werken. De buurtcodes moeten zo in één kolom staan en
de buurtnamen moeten dan weer in een andere kolom staan. De andere gegevens
die in MapInfo gebruikt willen worden moeten in één kolom staan, anders kan er niet
direct mee gewerkt worden.
Op de volgende pagina is een afbeelding van een Excel bestand ingevoegd. Zo kan
een bestand dat in MapInfo ingevoerd moet worden eruit zien.
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Figuur 16: voorbeeld van de indeling van een databestand in Excel

In MapInfo vertegenwoordigt elke rij namelijk één object in de kaart, in dit geval een
buurt in Eindhoven. Als deze bovengenoemde indeling aangehouden wordt dan
kunnen er per kolom thematische kaarten gemaakt worden.
Indien je niet direct de indeling hebt die hier beschreven is, dan kan de indeling
veranderd worden binnen Excel. Zo kan het bestand toch in MapInfo ingevoerd
worden met de juiste indeling. Het herindelen van een databestand in Excel is een
kwestie van schuiven, knippen en plakken, dat wordt hier verder ook behandeld.

Paragraaf 3 Koppelingen tussen databestanden binnen Excel
Met behulp van Excel kunnen databestanden onderhouden worden. Zo kunnen er in
een nieuw Excel bestand verwijzingen gemaakt worden naar bijvoorbeeld het Excel
bestand dat direct bij de Politie uit GIDS gehaald is.
Het nieuwe Excel bestand kan dan zo ingedeeld worden dat het aan de
eerdergenoemde voorwaarden voldoet.
De verwijzing wordt gemaakt tussen een cel uit het Politie bestand en een cel uit het
nieuwe bestand.
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Door deze koppeling te leggen kan een nieuwe databestand direct in MapInfo
ingevoerd worden. Het voordeel van deze manier van werken is dat, indien je een
nieuw Excel bestand hebt van een organisatie dat nieuwe bestand het oude Excel
bestand kan vervangen. Het Excel bestand dat de verwijzingen bevat verwijst dan
naar de nieuwe gegevens. Het Excel bestand met de oude en de nieuwe gegevens
moet wel exact dezelfde indeling hebben, anders worden de cijfers niet goed
overgenomen in het Excel bestand dat in MapInfo ingevoerd moet worden.
Hieronder zijn twee afbeeldingen opgenomen, de ene afbeelding geeft het Excel
bestand weer dat direct uit GIDS komt en de andere afbeelding geeft het gekoppelde
Excel bestand weer.

Figuur 17: Excel bestand rechtstreeks uit GIDS
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Figuur 18: Gekoppelde Excel bestand

In dit gekoppelde bestand zie je de verwijzing naar het andere Excel bestand. De cel
die actief is, degene met het zwarte vierkant, neemt de cijfers over uit het bestand
1997.xls van het tabblad leefbaarheid en uit de cel B4. Deze verwijzing bestaat uit
een formule die weergegeven staat in de regel = .........

Conclusies
Met deze voorwaarden in het achterhoofd kan in principe elk databestand in MapInfo
ingevoerd worden. Of er iets mee gedaan wordt binnen MapInfo hangt af van de
gegevens in het databestand. Je moet je elke keer goed afvragen wat er met de
gegevens bereikt moet worden.
Het belangrijkste is dat de databestanden precies dezelfde buurtcodes bevat als het
basisbestand van de Gemeente Eindhoven, dus de codes zoals deze staan vermeld
in het boekje kerncijfers Eindhoven 2000. Als dit niet het geval is kunnen bijvoorbeeld
de twee tabellen niet met elkaar gecombineerd worden, want MapInfo combineert
cijfers op basis van één kolom met gegevens die in beide tabellen voor moet komen.
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2 Beschrijving GIDS
Paragraaf 1 Hoe haal ik de juiste gegevens uit GIDS
Om toegang te hebben tot het GIDS-systeem dien je bij de Politie een computer op
te zoeken. Let er dan op dat deze computer ook de veiligheidskaart bevat, niet alle
computers bij de Politie die toegang hebben tot GIDS hebben de beschikking over de
veiligheidskaart.
Er wordt nu stap voor stap uitgelegd hoe je met GIDS omgaat om de juiste gegevens
in een Excel bestand te zetten.
Start internet op, kies dan bij de favorieten voor de veiligheidskaart. Nu heb je de
veiligheidskaart voor je, maar nog niet de view / indeling zoals je die uiteindelijk wilt
hebben. De indeling in GIDS ziet er als volgt uit, zie figuur 16.
Boven in het scherm zie je hoe de instellingen staan voor deze view: alle aggregaten,
org.: Afdeling Eindhoven Tongelre, wrkgb.: Afdeling Eindhoven Tongelre, alle
perioden, alle resultaatgebieden, waar: Eindhoven Tongelre (ETO).
Bovenin kunnen de instellingen veranderd worden, maar je kunt ook de instelling
veranderen voor wat in de rijen en kolommen staat. Dat doe je dan onder in het
scherm bij de fly-out voor de rijen en rechts in het scherm bij de fly-out voor de
kolommen.
Om de gewenste indeling te krijgen, zoals die beschreven staat in de bijlage 1
bestanden invoeren in MapInfo, moeten er een paar instellingen veranderd worden.
Zet de fly-out links onderin op waar: Eindhoven Tongelre(ETO) en rechts op de alle
resultaatgebieden. Bovenin wordt er gekozen voor een bepaalde periode,
bijvoorbeeld 1999. Nu worden de cijfers weergegeven voor de buurten van Tongelre,
voor de veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke integriteit en voor 1999. Door
nu boven in alle resultaatgebieden op veiligheid te zetten worden alle cijfers opnieuw
weergegeven, maar dan alleen voor de onderdelen die onder veiligheid vallen, zie de
opbouw van de veiligheidskaart van de Politie in bijlage 4.
Over de instellingen binnen GIDS moeten nog een aantal afspraken gemaakt
worden, zodat er een bepaalde view ontstaat die elke periode opnieuw opgevraagd
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kan worden. Bij de Politie kan deze view dan vast gelegd worden in de favorieten,
zodat er elke keer vanuit de afgesproken weergave begonnen kan worden.

Figuur 19: de veiligheidskaart

Om dezelfde instellingen te krijgen als ik elke keer gebruikt heb moet boven in alle
resultaatgebieden
veranderd worden in veiligheid of leefbaarheid of
maatschappelijke integriteit. Vervolgens klik je bij de fly-out van de kolommen op het
plus-teken. GIDS gaat de cijfers dan “nesten” dat wil zeggen het onderliggende
niveau met cijfers ook laten zien. Vervolgens klik je nog een keer op het plus-teken,
nu laat GIDS de cijfers tot op het laagste niveau zien.
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Niveau 4 van de opbouw van de veiligheidskaart van de Politie, zie bijlage 4. Door de
fly-out van alle resultaatgebieden boven in te veranderen van bijvoorbeeld veiligheid
naar leefbaarheid veranderen de cijfers. GIDS geeft nu de cijfers van leefbaarheid
weer tot het laagste niveau. Het “nesten” kan terug gedraaid worden door net zo
vaak op het min-teken te klikken als op het plus-teken geklikt was.

Paragraaf 2 De cijfers uit GIDS in een Excel bestand
Indien je de juiste weergave hebt in GIDS kun je met één druk op de knop de cijfers
in een Excel bestand zetten. Deze knop zit onderaan in het scherm. De knop met de
diskette en de pijl.
De extra handeling die uitgevoerd moet worden is de regels en kolommen kopiëren
en die in Excel plakken in een bestand. In eerste instantie zet GIDS namelijk de
cijfers niet meteen in Excel, maar in de internetomgeving.
Deze cijfers worden dan opgeslagen in Excel bestanden deze bestanden moeten
dan terechtkomen bij degene die met MapInfo werkt.

Conclusies
GIDS is een mooi programma dat alles weergeeft zoals jij de instellingen zet. Het is
dus een kwestie van weten welke instellingen er gekozen moeten worden en welke
view of weergave je dan krijgt. Er zit heel veel informatie in GIDS en je moet wel
weten welke informatie je nodig hebt, het is de bedoeling dat je niet de weg kwijt
raakt tussen alle gegevens.
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3 Handleiding MapInfo
Inleiding
In deze handleiding lees je hoe je stap voor stap tot thematische kaarten komt van
de cijfers van de Politie in een Excel bestand. In deze handleiding zijn de stappen
uitgebreid beschreven. Iedereen zou in feite thematische kaarten kunnen maken mits
ze de beschikking hebben over MapInfo en de benodigde gegevens.
Indien er al enige voorkennis van MapInfo is kan de eerste paragraaf overgeslagen
worden. De rest van de handleiding kan dan in een snel tempo doorgewerkt worden.
In de handleiding wordt er gebruikt gemaakt van MapInfo- en Excel bestanden. Deze
bestanden zijn opgeslagen op de computer in het Stadsdeelkantoor Tongelre.

Paragraaf 1 Basisbeginselen van MapInfo
Start MapInfo op door op het icoontje van MapInfo te dubbelklikken, zie figuur 20, en
druk bij het eerste scherm op cancel.

figuur 20

Vervolgens open je een MapInfo bestand door de volgende handelingen uit te
voeren. Klik op file en dan open table..... zie figuur 21.
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figuur 21

Zoek de map op waar de basisbestanden in staan en open er een van. Bijvoorbeeld
clustervlakken Tongelre uit G:\ stage Marloes Verhoeven\ bestanden\
basisbestanden. Je krijgt nu een window met het bestand dat je zojuist geopend
hebt, dit is de kaart, oftewel het mapwindow. De bijbehorende tabel kan geopend
worden door naar window> new browser window te gaan. Er is altijd maar één
window actief waar de bewerkingen in uitgevoerd kunnen worden. Dat is het window
waarvan de balk bovenaan het window blauw gekleurd is, in dit geval het
browserwindow (de tabel).
Maak het mapwindow actief, door ergens in het mapwindow te klikken en maak het
groot zodat het window het hele beeldscherm vult. Je hebt nog niet de hele kaart in
beeld, maar een klein gedeelte daarvan, als je dat wilt veranderen moet je naar
map> view entire layer gaan en vervolgens all layers kiezen. Nu heb je alles in beeld.
Er zijn twee belangrijke toolbars, namelijk de main en de drawing toolbar. In dit geval
zal bijna niet met de drawing toolbar gewerkt worden.
In de main toolbar zitten een aantal knoppen om objecten te selecteren, zie figuur 22,
er zitten ook een aantal knoppen om in te zoomen in de kaart en deze te
verschuiven. In figuur 23 zie je de drawing toolbar. Probeer zelf een aantal knoppen
uit om wat handigheid te krijgen met de commando’s.
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figuur 22

figuur 23

Zorg ervoor dat de hele kaart weer in beeld is.
De layer controll is een handige functie. Deze zit ook in de main toolbar. Je kunt er
ook naar toe gaan door map en vervolgens layer controll aan te klikken.
Hier kun je zien welke bestanden allemaal geopend zijn en in welke volgorde ze over
elkaar liggen. Elk bestand vormt een soort laag in dat ene mapwindow. Soms ligt een
kaartlaag namelijk bovenop en zijn de onderliggende lagen niet zichtbaar. In de layer
controll kan de volgorde van de lagen veranderd worden. Het uiterlijk van de lagen
kan door middel van de functie display veranderd worden. Een label toevoegen in de
kaart kan door de functie label aan te klikken. Verderop in de handleiding wordt er
uitgelegd hoe een label toegevoegd kan worden aan de kaart. Probeer zelf enkele
functies uit.
Een tabel opslaan kan alleen als er iets veranderd is, anders is de functie file> save
table ook niet aan te klikken. Indien er iets veranderd is vraagt MapInfo zelf of het
bestand opgeslagen moet worden. Er kan ook altijd een kopie van het bestand
gemaakt worden door naar file> save copy as te gaan en dan het bestand onder een
andere naam op te slaan.
Sluit alle bestanden af door naar file> close all te gaan.
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Paragraaf 2 Invoeren van Excel bestanden
Klik op file en dan open table..... zie figuur 21. Zoek de map op waar het Excel
bestand in staat. In dit geval G:\ stage Marloes Verhoeven\ bestanden\ cijfers uit
GIDS 08-11-00\ aangiftes opgenomen. Zet MapInfo (.tab) bij bestandstypen op
Microsoft Excel (.xls), selecteer het bestand totaal 99 en klik op openen. Dan
verschijnt er het volgende scherm.

figuur 24

Hier kan aangegeven worden welk werkblad van het Excel bestand ingevoerd moet
worden in MapInfo. Selecteer entire worksheet veiligheid. Als je dan others... aanklikt
kan er ook nog aangeven worden welke rijen en kolommen ingevoerd moeten
worden. Indien je others... aanklikt verschijnt er het volgende scherm.

figuur 25
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Verander A1 in A2 zodat de eerste rij uit Excel niet ingevoerd wordt en klik op ok.
Tenslotte kan de rij met titels uit Excel ingevoerd worden in MapInfo, dat kan door
Use Row Above Selected Range for Column Titles aan te vinken. Dat betekent dat
de bovenste rij uit Excel in MapInfo wordt ingevoerd en dat deze gegevens als titel
worden gebruikt. Klik dan op ok en de tabel verschijnt in MapInfo.

Paragraaf 3 Koppelen van bestanden
Om dan vervolgens de ingevoerde gegevens te koppelen aan een kaart moet de
kaart geopend worden. Dit gebeurd op dezelfde manier als bij het Excel bestand.
Kies nu voor het bestand buurten Tongelre in de map G:\ stage Marloes Verhoeven\
bestanden\ basisbestanden.
De kaart komt nu in beeld en als je ook de tabel erbij wilt hebben klik dan op de knop
die in figuur 26 is weergegeven. Kies dan de tabel die bij de kaart hoort, dus buurten
Tongelre.

figuur 26

Nu geeft MapInfo de kaart en de tabel van het bestand Buurten Tongelre weer.
Om de gegevens uit het geïmporteerde Excel bestand toe te voegen aan de zojuist
geopende tabel moet er eerst gecontroleerd worden of allebei de tabellen de
buurtcodes bevatten. Dit is namelijk een voorwaarde waaraan voldoen moet worden
om binnen MapInfo de gegevens te koppelen.
Als beide tabellen de buurtcodes bevatten kan er verder gegaan worden. Je volgt
een aantal stappen om een nieuwe tabel te maken die gegevens bevat van beide
tabellen en die nieuwe tabel is dan ook gekoppeld aan dat kaartenbestand.
Ga naar Query> SQL Select en dan verschijnt er het volgende scherm, zie figuur 27.
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figuur 27

Vul eerst bij from Tables in welke tabellen er met elkaar gecombineerd moeten
worden in een nieuwe tabel. Het is van belang dat de tabel die gekoppeld is aan de
kaart voorop gezet wordt. De tabellen kunnen ingevuld worden met behulp van de
gegevens onder de fly-out Tables. Kies voor buurten Tongelre en totaal 99.
Laat Select Columns op * staan, dit sterretje staat voor alle kolommen.
Bij where Condition moet ingevuld worden op basis van welke kolom er
gecombineerd wordt. Dat zijn de kolommen die in alle tabellen voorkomen, in dit
geval de buurtcodes. Ook die kolommen kunnen ingegeven worden met behulp van
de gegevens onder de fly-out Columns en Operators, zo hoeft deze voorwaarde niet
zelf ingetypt te worden.
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Zorg dat Browse Results aangevinkt blijft. Klik eerst nog op verify om de condition te
controleren, indien die klopt en de gegevens zo ingevuld zijn als in figuur 27 kan er
op ok geklikt worden.
Er verschijnt nu een Query waar alle gegevens gecombineerd zijn. Deze Query moet
opgeslagen worden, want anders is de nieuwe tabel verdwenen als MapInfo
afgesloten wordt. Het opslaan van een bestand gebeurt door naar File> save copy as
te gaan. Kies voor Query 1 en geef dit bestand een naam, bijvoorbeeld 1999
veiligheid. Door middel van deze naam is het duidelijk over welke cijfers het gaat.
Sluit nu alle bestanden af door naar File> close all te gaan.
Open de zojuist opgeslagen tabel dan weer. De kaart verschijnt, open ook de
bijbehorende tabel, zie figuur 26. In die tabel komt de buurtcode twee keer voor, dat
geldt ook voor de buurtnaam. Deze twee kolommen kunnen verwijderd worden door
naar table> maintance> table structure te gaan. Het volgende scherm verschijnt dan.

Figuur 28
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Verwijder de derde en de vierde regel, buurtcodes en locatie door deze te selecteren
en dan op remove field te klikken. Klik dan vervolgens twee keer op ok.
De tabel en de kaart zijn uit beeld verdwenen, maar deze zijn nog niet afgesloten.
Sluit alle bestanden af door middel van file> close all.

Paragraaf 4 Thematische kaarten maken
Nu alle cijfers in een bestand zitten kunnen er thematische kaarten gemaakt worden.
Om dat te doen moet die tabel weer geopend worden, open het bestand 1999
veiligheid. Alleen de kaart verschijnt weer in beeld, open ook de tabel.
Om thematische kaarten te kunnen maken moeten er een paar stappen gevolgd
worden. Daarbij moet wel één ding in de gaten gehouden worden, namelijk dat de
gegevens uit één kolom gehaald worden. Voordat er een thematisch kaart gemaakt
kan worden moet er eerst voor gezorgd worden dat het mapwindow actief is. Dit kan
actief gemaakt worden door ergens in de kaart te klikken, de balk bovenin het
window wordt dan blauw. Als de kaart (mapwindow) actief is kan map bovenin de
toolbar ook aangeklikt worden, ga dan naar create thematic map. Er verschijnt dan
een scherm zoals in figuur 29, waar er gekozen kan worden wat voor soort
thematische kaart er gemaakt wordt.
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figuur 29

Kies dan bij type voor ranges en bij template name voor Solid Red- Yellow- Green,
dark. Klik dan op next, bij dit scherm moet er gekozen worden welke gegevens er
gebruikt moeten worden om de kaart mee te maken. Vul hier de juiste tabel (1999
veiligheid) in en de juiste kolom (bijvoorbeeld diefstal uit woning 4) en klik op next.
In het volgende scherm, zie figuur 30, kunnen er nog een aantal dingen ingesteld
worden.
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figuur 30

Namelijk bij Customize kunnen de ranges veranderd worden, de styles en de
legend. Klik op ranges hier kun je instellen met behulp van welke methode de ranges
gekozen worden. Je krijgt dan zo’n scherm als in figuur 31 te zien.
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figuur 31

Hier kan er gekozen worden uit equal count, equal ranges, natural break, standard
deviation, quantile en custom. Ik heb elke keer dezelfde methode gehanteerd en dat
is in dit geval equal ranges.
Zet het dus op equal ranges en # of ranges op 4. Klik op recalc en dan op ok. Als je
de titel van de legenda wilt veranderen kan dat bij legend. Indien alles staat ingesteld
zoals je wilt klik dan op ok. De kaart die je in het begin had is nu ingekleurd voor elke
buurt en in de legenda staat wat die kleur betekent.
Om de kaart wat op te vrolijken kunnen er een aantal lagen in de kaart worden
toegevoegd. Dat kan door allerlei bestanden te openen bij file> open table. Zorg
ervoor dat het mapwindow actief is en open bijvoorbeeld het bestand spoorlijn,
waterweg, hoofdwegen, wijkstraten, buurtstraten en woonstraten enzovoort uit de
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map G:\ stage Marloes Verhoeven\ bestanden\ basisbestanden.
Om de kaart compleet te maken voegen wij nog de buurtnamen toe aan de kaart. Dit
kan door naar map> layer control te gaan.
Het volgende scherm verschijnt dan.

Figuur 32

Selecteer de laag 1999 veiligheid en klik op label. Kies bij label with voor buurtnaam
en klik op Aa bij styles. Vul bij background box in en kies bij effects voor Bold. Klik
twee keer op ok en vink dan het hokje aan bij 1999 veiligheid in de laatste kolom. Klik
op ok en als het goed is gegaan ontstaat er de volgende kaart.
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Figuur 33

Ben je niet tevreden met de thematische kaart dan kan deze aangepast worden door
naar map> modify thematic map te gaan.
Wil je een nieuwe kaart maken van gegevens uit een andere kolom dan moet je de
hierboven beschreven stappen weer opnieuw doorlopen.
Bij map> layer control kun je precies zien welke bestanden er geopend zijn en in
welke volgorde de lagen over elkaar heen liggen. Hier is ook de thematische
kaartlaag te zien, deze ligt altijd boven de laag waar de gegevens uit gehaald
worden, in dit geval boven 1999 veiligheid.
Sluit alle bestanden af, opslaan van bestanden hoeft niet. Kies bij het volgende
scherm, zie figuur 34, voor discard.
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Figuur 34

Paragraaf 4 Gegevens uit GIDS combineren met andere gegevens
Doordat de cijfers van de Politie gecombineerd worden met de cijfers van afdeling
BIO kunnen de cijfers van de Politie meer betekenis krijgen. Er kan bijvoorbeeld een
verhouding tot stand komen. In deze paragraaf wordt een specifiek voorbeeld
uitgewerkt. De cijfers van de woninginbraak worden gecombineerd met het aantal
woningen. De thematische kaarten die daarvan gemaakt kunnen worden zitten ook in
het verslag.
Open de kaart en de tabel met de Politie cijfers, in dit geval veiligheid 1999.
Vervolgens moet de kaart en tabel met het aantal woningen (woningen Tongelre) ook
geopend worden. Dit bestand is ook te vinden op G:\ stage Marloes Verhoeven\
bestanden\ basisbestanden. Deze twee tabellen worden weer op dezelfde manier
gecombineerd als in paragraaf 3 besproken is. Ga naar query> SQL select.
Vul eerst bij from Tables woningen Tongelre, veiligheid 1999 in. Bij Select Columns
vul je de kolommen in die dadelijk in een tabel moeten komen staan. Dus buurtcode,
buurtnaam, Nwon, Nhuur en Nkoop van tabel woningen Tongelre en Diefstal uit
woning van tabel veiligheid 1999. Bij where Condition moet ingevuld worden
woningen Tongelre.buurtcode = Veiligheid 1999.buurtcodes
Zorg dat Browse Results aangevinkt blijft. Klik eerst nog op verify om de condition te
controleren, indien die klopt kun je op ok klikken.
Er verschijnt nu een Query waar alle gegevens gecombineerd zijn. Deze Query moet
opgeslagen worden, want anders is de nieuwe tabel verdwenen als MapInfo
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afgesloten wordt. Het opslaan van een bestand gebeurt door naar File> save copy as
te gaan. Kies voor Query 1 en geef dit bestand een naam, bijvoorbeeld
woninginbraken.
Sluit alle bestanden af en open vervolgens het net opgeslagen bestand.
Om een nieuwe kolom toe te voegen ga je naar table> maintenance> table structure.
Hier voeg je een nieuwe kolom toe, door op add field te klikken. Geef deze nieuwe
kolom de naam inbraakrisico en kies bij type voor decimal, bij width voor bijvoorbeeld
5 en bij decimals voor 3 (in ieder geval een getal boven de 2). Zie figuur 35.

Figuur 35

Om nu de gegevens uit de tabel woninginbraken te combineren moet je naar table>
update column toe gaan. Kies bij table to update en get value from table voor
woninginbraak, en bij column to update voor de nieuwe kolom: inbraakrisico. Een
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formule in te voeren gaat via assist. Kies in dit geval voor de formule (diefstal uit
woning/ Nwon)*100. Klik vervolgens op ok. Zie figuur 36.

Figuur 36

In principe deel je nu het aantal woninginbraken in een bepaalde buurt door het
aantal woningen in dezelfde buurt. Zo ontstaat er een “woninginbraakrisico”.
Op dezelfde manier als in paragraaf 4 kunnen er weer thematische kaarten gemaakt
worden. Dan wordt er gekozen voor de kolom inbraakrisico uit de tabel
woninginbraak.
Sluit alle bestanden weer af.

Dit is het einde van deze handleiding.
Er is nog veel meer mogelijk met MapInfo, maar in deze handleiding staan alle
stappen beschreven die ik gemaakt heb tijdens deze stage.
Voor meer informatie over MapInfo verwijs ik door naar andere handleidingen en het
boek bij het programma. De titels ervan staan vermeld in de bronnenlijst.
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4 Opbouw van de Veiligheidskaart van de Politie
niveau 1
Veiligheid

niveau 2
Huis
Straat

niveau 3
Diefstal/ inbraak woning
Diefstal uit/ vanaf

Niveau 4
Diefstal uit woning
Diefstal af/ uit auto

(motor)voertuigen

Brom/ snorfiets
Motor/ scooter
Overige voertuigen
Diefstal ander motorvoertuig
Diefstal auto
Diefstal motor/ scooter
Diefstal overige voertuigen
Diefstal bromfiets/ snorfiets
Diefstal fiets
Zakkenrollen
Beroving (w.o. tasjesroof)
Verkeersongeval dodelijk +
doorrijden
Verkeersongeval dodelijk
slachtoffer
Verkeersongeval letsel
Verkeersongeval letsel doorrijding
Verkeersongeval materiele
schade
Verkeersongeval materiele
schade met doorrijding
(Openbare) Schennis
Aanranding
Incest

Diefstal van
(motor)voertuigen

Brom-, snor-, fietsendiefstal

Weg

Lichamelijke
Integriteit

Zakkenrollerij
Straatroof
Verkeersongevallen

Zedenmisdrijf

Ontucht minderjarige
Overige zedenzaken
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niveau 1

niveau 2

niveau 3

Moord, doodslag

Misdrijven openbare orde
Bedreiging
Mishandeling

Leefbaarheid

Drugs
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Niveau 4
Pornografie (overig)
Verkrachting
Zedenzaak
Euthanasie
Geweld dodelijk
Geweld dodelijk met vuurwapen
Geweld dodelijk met wapen
Geweld dodelijk zonder wapen
Aantasting openbare orde
Bedreiging
Vrijheidsbeneming/ gijzeling
Bijzondere inbreuk veiligheid
Geweld met letsel
Geweld met letsel met vuurwapen
Geweld met letsel met wapen
Geweld met letsel zonder wapen
Geweld zonder letsel
Geweld zonder letsel met
vuurwapen
Geweld zonder letsel met wapen
Geweld zonder letsel zonder
wapen
Homogeweld
Kindermishandeling
Vrouwenmishandeling
Overlast van/ door dronkenschap
Overlast van/ door drugs/
medicijnen
Softdrugs
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niveau 1

niveau 2
Openbare orde

niveau 3
Vernieling c.q.
zaakbeschadiging

Niveau 4
Dierenmishandeling
Graffiti
Overige vernieling/ beschadiging
Overlast van/ door kladden/
plakken
Vernieling aan openbare
gebouwen
Vernieling auto
Vernieling middelen openbaar
vervoer
Vernieling/ beschadiging
Geluidshinder horeca

Overlast
uitgaansgelegenheid/ horeca
Milieu Grijs
Afval
Afval verbranden
Afvaltransport
Autowrak milieu
Bescherming van de bodem
Bestrijdingsmiddelen
Bodem
Gebruik bestrijdingsmiddelen
Geluidshinder voertuigen/
machines
Gevaarlijke stoffen
Lozing in riool
Lucht
Mest
Ondergrondse tanks
Onjuist aanbieden
huishoudelijk afval
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niveau 1

niveau 2

niveau 3

Milieu Groen

Verkeer

Marloes Verhoeven
Student Bouwkunde TU/e

Parkeeroverlast

73

Niveau 4
Onjuist gebruik vuurwerk
Ontgrondingen
Onttrekken van oppervlaktewater
Onttrekking van grondwater
Op/ in de bodem brengen
afvalstoffen
Opslag mest
Stank/ rook bedrijf
Stank/ rook woning
Transport gevaarlijke stoffen
Transport vuurwerk
Uitlaatgassen voertuigen
Uitrijden mest
Verontreiniging oppervlaktewater
Vuurwerk
Water
Boswet/ kapverordening
Jachtwet
Natuurbescherming
Natuurbescherming dieren en
planten
Visserijwet
Vogelwet
Natuurbeschermingsgebieden
Ruimtelijke Ordening
Doorstromingsproblemen
Overlast van/ door voertuig
Parkeerproblemen
Pechgeval/ onbeheerd voertuig
Stremming
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niveau 1

niveau 2
Wonen

Bedrijven en
instellingen

niveau 3
Burengerucht

Niveau 4
Burenruzie en relatieproblemen
Conflict
Geluidshinder woonomgeving
Overige conflicten
Overlast van/ door dieren
Overval
Overval (gewapende)
Diefstal/ inbraak bedrijven en Diefstal af/ uit bedrijf
instellingen
Diefstal af/ uit school
Winkeldiefstal
Winkeldiefstal
Milieu (inrichting)
Dierengeneesmiddelenwet
Houden/ leefomstandigheden van
dieren
Inrichting afval
Inrichting bestrijdingsmiddelen
Inrichting geluid
Inrichting gevaarlijke stoffen
Inrichting mest
Inrichting vuurwerk
Inrichtingen

Maatschappelijke Zeden
integriteit
Restcategorie
Weg
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Overige inrichtingen
Vervoerwet
Kinderpornografie
Mensenhandel
Discriminatie
Illegale vreemdeling
Onder invloed in 't verkeer
Onder invloed in 't verkeer
(brom)fietser
Onder invloed in ‘t verkeer ander
voertuig
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niveau 1

niveau 2

niveau 3

Evenementen

Sport (met name voetbal)
Demonstraties
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Voetbalwedstrijd
Begeleiding optocht
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5 Gegevens beschikbaar bij BIO
niveau 1
bevolking

niveau 2
bevolkingsopbouw

huishoudens
loop van de bevolking

niveau 3
geslacht
leeftijdscategorie
etniciteit
type
natuurlijke groei
migratie
voorraad
type
eigendom
bouwjaar
branche

volkshuisvesting

woningen

werkgelegenheid

structuur
werkgelegenheid
Uitkeringsontvangenden nieuwe algemene
bijstandswet
complementaire sociale
voorzieningen
werklozen
geslacht
leerlingen
schooltype
cultuur
bezoeken
leden
recreatie
bezoeken
leefgewoonten
factoren
ziekenhuizen
verpleegde patiënten
medische
soort
dienstverlening
ambulance
ritten
milieu
klachten

werkloosheid

onderwijs
cultuur en recreatie

volksgezondheid

milieu
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bron
GBA
GBA
GBA
GBA
GBA
GBA
Woningkartotheek
Woningkartotheek
Woningkartotheek
Woningkartotheek
BIO
WZI
WZI
RBA
BIO
BIO
BIO
BIO
GGD
BIO
BIG-register
SRE
Milieudienst Regio
Eindhoven
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niveau 1
verkeer

niveau 2
verkeer

leefbaarheid en
veiligheid

aangifte misdrijven

politiek

Eindhoven en
de regio

brandweer
Gemeenteraadsverkiezing 1998
wethouderszetels
Eindhoven en de regio

niveau 3
motorvoertuigen
bus
trein
Eindhoven Airport
vermogen

bron
CBS
Hermes
NS
Eindhoven Airport
Politie

overig
alarmeringen
uitgebrachte stemmen

Politie
Regionale Brandweer
BIO

partij
algemeen
bevolkingsopbouw
volkshuisvesting
werkgelegenheid
werkloosheid
verkeer

BIO
CBS, RBA, BIO
CBS, RBA, BIO
CBS, RBA, BIO
CBS, RBA, BIO
CBS, RBA, BIO
CBS, RBA, BIO
CS
CS

Begroting Gemeente uitgaven
Eindhoven
inkomsten
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6 Indeling van Eindhoven in stadsdelen, wijken en buurten
Stad
Eindhoven

stadsdeel
Centrum

Stratum

code wijk
1 Centrum

2

Oud- Stratum

Kortonjo

Putten

Marloes Verhoeven
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code buurt
11
Binnenstad
Bergen
Witte Dame
Fellenoord
TU-terrein
21
Irisbuurt
Rochusbuurt
Elzent- Noord
Tuindorp
Heistraat
Bloemenplein
Looiakkers
Elzent- Zuid
22
Kerstroosplein
Gerardusplein
Poelhekkelaan
Roosten
Eikenburg
Sportpark Aalsterweg
23
Poeijers
Burghplan
Sintenbuurt
Tivoli
Gijzenrooi
Nieuwe Erven
Kruidenbuurt
Schuttersbosch
Leenderheide

code
111
112
113
114
115
211
212
213
214
215
216
217
218
221
222
223
224
225
226
231
232
233
234
235
236
237
238
239
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Stad

stadsdeel
Tongelre

code wijk
3 De Laak
Oud- Tongelre

Woensel- Zuid

4

Oud- Woensel

Erp

Begijnenbroek

Woensel- Noord
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code buurt
31
Villapark
Lakerlopen
32
Doornakkers- West
Doornakkers- Oost
Muschberg, Geestenberg
Urkhoven
‘t Hofke
Karpen
Koudenhoven
41
Limbeek
Hemelrijken
Gildebuurt
Woenselse Watermolen
42
Groenewoud
Kronehoef
Barrier
Mensfort
Rapenland
Vredeoord
43
Generalenbuurt
Oude Toren
Hondsheuvels
Oude Gracht- West
Oude Gracht- Oost
Eckartdal
51
Driehoeksbos
Prinsejagt
Jagershoef
‘t Hool
Winkelcentrum

code
311
312
321
322
323
324
325
326
327
411
412
413
414
421
422
423
424
425
426
431
432
433
434
435
436
511
512
513
514
515
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Stad

stadsdeel

code wijk
Achtse Molen

Aanschot

Dommelbeemd

Strijp

6

Oud- Strijp

Halve Maan
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code buurt
Vlokhoven
52
Kerkdorp Acht
Achtse Barrier- Gunterslaer
Achtse Barrier- Spaaihoef
Achtse Barrier- Hoeven
53
Woenselse Heide
Tempel
Blixembosch- West
Blixembosch- Oost
Castilielaan
54
Eckart
Luytelaer
Vaartbroek
Heesterakker
Esp
Bokt
61
Eliasterrein, Vonderkwartier
Philipsdorp
Engelsbergen
Schouwbroek
Schoot
Glaslaan
62
Hurk
Het Ven
Lievendaal
Drents dorp
Zwaanstraat
Wielewaal
Herdgang
Mispelhoef

code
516
521
522
523
524
531
532
533
534
535
541
542
543
544
545
546
611
612
613
614
615
616
621
622
623
624
625
626
627
628
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Stad

stadsdeel

Gestel

code wijk
Meerhoven

7

Rozenknopje

Oud- Gestel

Oud Kasteel
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code buurt
63
BeA2
Meerbos
Grasrijk
Bos- en Zandrijk
Waterrijk
Lake Forum
Flight Forum
Eindhoven Airport
71
Schrijversbuurt
Oude Spoorbaan
Hagenkamp
72
Genderdal
Blaarthem
Rapelenburg
Bennekel- Oost
Bennekel- West,
Gagelbosch
Gennep
Beemden
73
Genderbeemd
Hanevoet
Ooievaarsnest

code
631
632
633
634
635
636
637
638
711
712
713
721
722
723
724
725
726
727
731
732
733
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7 Kaarten uit MapInfo: Veiligheid over 4 jaren

Veiligheid voor 1997 in Tongelre met gelijke ranges

Veiligheid voor 1998 in Tongelre met gelijke ranges
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Veiligheid voor 1999 in Tongelre met gelijke ranges

Veiligheid voor 2000 in Tongelre met gelijke ranges

Marloes Verhoeven
Student Bouwkunde TU/e

83

stage bij Stadsdeelkantoor Tongelre
04-12-2000

