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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Voerendaal nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

1. Samenvatting
Op vraag "1 Er zijn een aantal aspecten van ondermijning die u kunt signaleren. Aan u de vraag of het
volgende voorkomt in uw woonwijk of in de nabije omgeving?" is het meest gekozen antwoord
(41%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (60%): "Nee".
Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (70%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Voerendaal, waarbij 68 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Ondermijning
De overheid zet in op bestrijding van ondermijning. Ondermijning is als de boven- en
onderwereld met elkaar verweven raken, en als georganiseerde criminaliteit zich weet in te
dringen in de lokale politiek.

1 Er zijn een aantal aspecten van ondermijning die u kunt
signaleren. Aan u de vraag of het volgende voorkomt in uw
woonwijk of in de nabije omgeving?
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Op vraag "1 Er zijn een aantal aspecten van ondermijning die u kunt signaleren. Aan u de vraag of het
volgende voorkomt in uw woonwijk of in de nabije omgeving?" is het meest gekozen antwoord
(41%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
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Anders, namelijk:




's Zomers soms last van kabaal van feesttententen of horecaondernemers
Brandstichting en vandalisme
Verkeersovertredingen

Toelichting






Ik heb hierover niets gehoord
In welke termijn moet ik denken? T laatste jaar of de laatste 5 jaar???
Inbraak is in de voorbije 20 jaren bij ons in de straat maar 2 keer voorgekomen. 's Zomers
gebeurt het vaker dat vrij harde muziek tot binnenshuis dreunt. Onbegrijpelijk dat hiervoor
vergunning gegeven wordt! Dit gebeurt regelmatig door horecaondernemers, maar ook
door evenementen als de Lempkesmarkt etc. Ook de carnaval is vaak absurd luide hinder,
maar omdat deze "orts-üblich" is, is deze niet onrechtmatig. Recentelijk is het kabaal van
het vliegverkeer énorm toegenomen, zowel wat betreft de grote vliegtuigen als de
kleintjes van een pilotenschool. Ik heb daarover met die school gebeld voor uitleg.
Recentelijk door politie etc opgerold.
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1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=42)
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Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (60%): "Nee".

Ja, bij



Misdaad anoniem
Pilotenschool vliegveld

Toelichting






De politie stuurde mij met een kluitje in het riet door te eisen van welk precies adres het kabaal
kwam. Logisch want de ondernemer die het waarschijnlijk betreft ligt misschien nét in de
gemeente Gulpen-Wittem.
De vraag is of ik melding gemaakt heb: k heb geen melding gedaan maar de getroffen buren wel!
Gehoord dat er diverse malen fietsen zijn gestolen bij het station
Ik weet dat het gebeurd is Er is aangifte gedaan. Vroeger was het hier kennelijk een feestmaal
voor inbrekers. Dat was met name in de periode dat Heerlen nauwelijks iets verstandigs deed
met de drugskolonie aldaar.
Je wordt toch niet serieus genomen vooral de politie meet met 2 maten
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=66)
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Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (70%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:









Actiever onderzoek doen
Legalisering softdrugs
Meer politie. Sluiting van het politiebureau had nooit mogen plaatsvinden!
Meer sociale controle
Met de buurt eerst praten niet zo maar een ontmoetings plek te makenn
Risico profielen opstellen en deze vervolgens checken
Serieuzer reageren op meldingen en meer onderzoek maar daarvis ook geld en personeel voor
nodig
Veel meer politie op straat. En de politie beter opleiden wat betref klantvriendelijkheid. Vroeger
waren zij je vriend en helper. Dat is allang niet meer.

Toelichting






Als overheid ben je afhankelijk van tips uit de bevolking. Die moet dan wel de kenmerken van
ondermijning kennen.
Ik voel me onveilig in mijn eigen huis. Er wordt niks aan bedreigen gedaan door politie.
stimuleren het zelf
Op alle fronten schiet de handhaving meer dan vaak tekort en is het zinloos om aangifte te
doen.
Sinds het aantreden van Wil Houben als burgemeester is er zichtbare aanpak van criminaliteit
en ondermijning in het bijzonder.
Voor mijn gevoel weten de mensen niet wat er allemaal gedaan wordt door de gemeente.
Als er meer openbaar wordt gemaakt wat de gemeente allemaal doet aan het voorkomen van
criminaliteit is er misschien meer positiviteit.
Nu lezen we alleen het sensationele in de krant, maar er is vast meer.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Voerendaal
Ondermijning
07 december 2018 tot 16 december 2018
68
11,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
1 minuut en 31 seconden
18 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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