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

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 51% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 21% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(45%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (55%): "Er is te weinig blauw op straat".
Op vraag "3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (66%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 67% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Echt-Susteren, waarbij 62 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Politie
In de eerste helft van dit jaar was de politie in Limburg in bijna 80 procent van de
spoedgevallen binnen een kwartier ter plaatse. Het streefpercentage van 90 procent haalt de
politie in geen enkele Limburgse gemeente. Dit blijkt uit recente cijfers van de politie.

1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 51% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 21% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(45%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee
oneens





Er is veel drugsgebruik, van cannabis, tot pillen. Ook binnen het voortgezet onderwijs
in onze gemeente. Het trekken van lijntjes, cocaïne.
Daarnaast is er veel alcohol overlast, openbaar drinken en de rommel die
achtergelaten wordt. In alle dorpskernen, de plekken zijn bekend en de daders en
achtergrond ook..
Politie komt alleen als er iets is gebeurd met geweld
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2 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de
politie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (55%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:








Als je doet wat je kunt ben je nooit te laat
Bereikbaarheid ook tijdens kantooruren.
Er lijkt een verkeerde inschatting van situaties die daadwerkelijk politie optreden nodig hebben
en situaties die ook zonder politie optreden opgelost kunnen worden
Geen gericht preventief en correctief beleid
Het is altijd mooi als er meer personeel is.
Te weinig capaciteit
Ze mogen toch niets doen

Toelichting



Er moet eerst wat ergs gebeuren eer ze komen
Is binnen 15 minuten te laat? In mijn beleving valt dat wel mee.
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3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij
een spoedmelding?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=62)

66%

70%
60%
50%

42%

40%
30%
20%
10%

3%

8%

8%

Andere oplossing

Weet niet

0%
Dit is niet nodig, de
politie komt vaak
genoeg op tijd

Meer
‘uitrukpunten’
maken

Meer agenten
aanstellen

Op vraag "3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (66%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:






Betere werkverdeling
Buurtpreventie beter instrueren
Gewoon doen wat ze kunnen en wat binnen de mogelijk is, moet mensen tevreden stellen
Ik heb het idee dat de politie bij een spoedmelding over het algemeen wel tijdig aanwezig is
Meer blauw op straat, en hightech hulpmiddelen voor het opmaken van verbalen, te
tijdrovend, dat moet absoluut makkelijker, zodat ze veel adequater hun beroep kunnen
uitoefenen
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Onlangs schreven de burgemeesters van vier Noord-Limburgse gemeenten een brandbrief
aan politiechef Gery Veldhuis over het gebrek aan politiecapaciteit.

4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 67% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (35%) is: "Mee eens".
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Er wordt teveel gedoogd en te weinig gehandhaafd. Meer handhavers aanstellen
met bevoegdheden.
Nederlandse Mensen willen serieus genomen worden...maar zodra het woord
vluchteling valt...zwakken ze het af want hun mogen alles en we kunnen hun niet
oppakken BULLSHIT....waar zijn onze mensen rechten in Nederland?
Wil wel de mensen een hart onder riem steken, de politiemensen die ik persoonlijk
ken, zijn best wel wat of spreek, zijn zeer betrokken. En zij willen absoluut veel meer
bereiken. Een hiaat is de ICT-middelen, een ander is te weinig menscapaciteit, nog
een ander één in mijn ogen veel te laks openbaar ministerie, die te veel invloed
heeft op rechercheerwerk..



Ook de organisatievorm en de beschikbare middelen zijn er debet aan. Verder te
veel administratieve rompslomp.
Verkeersovertredingen in centrum van Susteren continu. Ik zie regelmatig
levensgevaarlijke situaties.



Om te controleren naar verkeersovertredingen daar wordt genoeg tijd ingestoken
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Echt-Susteren
Politie
06 september 2018 tot 15 september 2018
62
12,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 1 seconden
19 september 2018

7

Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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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