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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Landgraaf 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
(51%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (73%): "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 (69%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Landgraaf, waarbij 85 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?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet

Anders

Vermoeden aanwezigheid drugslaboratorium

Vermoeden aanwezigheid hennepkwekerij

Drugshandel op straat of vanuit een voertuig

Drugshandel vanuit een pand

Hangjongeren

Geweldsdelict / bedreiging / oplichting

Zakkenrollerij / beroving

Diefstal in woning / woninginbraak

Diefstal fiets

Diefstal Auto

Er is geen diefstal, geweld, drugshandel, -productie en/of
–vervuiling in mijn woonwijk of nabije omgeving

0%

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
(51%): "Diefstal in woning / woninginbraak".

3

Anders, namelijk:
















Afvaldumping. Zowel “normaal” afval als chemisch en drugs.
Auto in brand gestoken
Dochter bedreigd door 4 jongens die ouder waren dan zij
Gehele jaar op de tijd vuurwerkoverlast
Hondenpoep overlast
Hondepoep
Is dit GEEN bij de eerste vraag niet misleidend? Er is dus wel drugs enz!!
Milieudelicten drugs gerelateerd
Over last radar organisatie
Treiterijen en pesterijen
Vernieling
Vervuiling
Vervuiling in straat doordat er niet regelmatig geveegd wordt
Vervuiling rond afvalcontainers
Vuilnis op oprit en onkruid tuin (reeds jaren)

Toelichting



Dit is wel al een jaar of 3 geleden
Via wabp buurtpreventie
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1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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0%
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Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (73%): "Nee".

Ja, bij






Dorpsraad
Handhaving
Politie vanwege hangjongeren
School
Weet niet, lees het via buurtwhattssapp

Toelichting
















Bij inbraak aangegeven bij politie, hebben daders niet kunnen vinden, geweldsdelict ook
aangegeven, dader was na paar uur weer vrij, en diefstal fiets maar niet meer aangegeven,
politie kan er toch niets mee. Bedreiging was in een pand in Hoofdstraat door Burgemeester en
politie goed opgelost.
Dat deden de buren
De aangegeven inbraken / diefstal betreffen niet mijn huis / spullen. Enkele jaren geleden is er
wel een poging tot inbraak gedaan. Toen is er aangifte gedaan.
De betroffen buren hebben dat zelf gedaan. Voor hangjongeren komen ze niet eens. Er is een
hangplek tegenover ons huis.
Diefstal en jnbra
Het was niet in mijn directe omgeving en er was al een melding van gemaakt.
Hoorde het van de eigenaar.
Ik las later in het nieuws dat dit speelde in mijn straat.
Is al bekend bij de gemeente enz
Melding helpt niet naar mijn mening omdat er dan gezegd wordt dat er maar een bepaald
budget is
Niet zelf gezien, maar wel gehoord via de buurt preventie app
Persoonlijk is hier geen officiële melding van gemaakt, wel geprobeerd. De officiële instanties zijn
wel op de hoogte de problemen, vanuit verleden en andere bewoners of bevindingen.
Via buurtpreventie zichtbaar gemaakt
Was al melding van gemaakt
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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=84)
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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 (69%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:















Buitenlandse dealers meteen het land uitzetten, ook mensen met twee paspoorten.
Burger-wacht accepteren.
Door mensen met een besmet verleden niet in de politiek toe te laten
Geen handhaving door een 'bromsnor' maar bijvoorbeeld door geldstromen in beeld te brengen
HANDHAVING EFFECTIEVER MAKEN
Harder en vooral consequenter optreden
Het gaat blijkbaar goed te gaan
Keiharde lik op stuk
Legalisering van sommge drugs en strengere handhaving van de overige drugs
Meer aandacht voor belangenverstrengeling tussen gemeentebestuur/-raad en
criminelen/ondernemingen
Meer zichtbare politie en Handhaving
Meerdere plaatsen zoeken dat jongere generatie zich bezig kunnen houden bv jongeren home
TE weinig toezicht
Zichtbare wijkagenten

Toelichting


Afschrikking werkt nog altijd het beste ter voorkoming, dus, heel veel blauw op straat en die
ook de tools geven om keihard op te treden met een lik op stuk beleid. Niet!!!fvoeren!!!
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Landgraaf
Ondermijning
07 december 2018 tot 14 december 2018
85
10,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
1 minuut en 47 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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