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

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 81% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 20% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(67%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Wat is volgens jou de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (52%): "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 (81%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 77% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (48%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Nederweert, waarbij 21 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Politie
In de eerste helft van dit jaar was de politie 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 81% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 20% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(67%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee
eens



Wel veilig gevoel maar niet veilig door geparkeerde auto's op trottoir waardoor
voetganger op straat moet gaan lopen.

Mee
oneens



Er is veel hangjeugd. ook veel "getinte"mensen die savonds laat en snachts nog over
straat gaan (ik werk in de zorg, en bij late of nachtdienst, kom ik getinte moeders om
2u s nachts op straat tegen, met 5 kleine kinderen, daar heb ik vraagtekens bij!)
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2 Wat is volgens jou de oorzaak van het te laat arriveren van
de politie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%
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Op vraag "2 Wat is volgens jou de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (52%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:




Er is geen politie gestationeerd in onze gemeente. Die moeten uit andere gemeentes komen.
Te weinig agenten beschikbaar
Uit veiligheid voor hun zelf
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3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij
een spoedmelding?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (81%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:




Efficient en prioriteit.
Meer agenten op straat
Vrijwillige/reserve politie bij bepaalde meldingen

Toelichting


Ik begrijp niet dat politie een boer die mest uitrijd gaan controleren en bekeuren, en dat zo'n
man als jos brech tijdens verhoor aangeeft dat hij in verleden ook jonge kinderen mogelijk
heeft misbruikt, toch wordt vrijgelaten en niet als verdachte gezien. Mogelijk moet politie zich
meer richten op ECHTE criminaliteit en niet op de brave burger die aan het werk is
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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 77% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (48%) is: "Mee eens".

Toelichting
Neutraal



Of het nu de zorg is, het onderwijs, of politie. Ik denk dat ook de politie zelf goed
moet kijken naar wat prioriteit is en wat niet. Ook taken waarbij politie niet
aanwezig hoef te zijn, moeten ze zich niet mee bezig houden. Bijvoorbeeld
evenementen als bospop, zij hebben hun eigen beveliging, en daar zie je dan
heleboel politie terwijl er niets aan de hand is. laat ze dan bezig zijn met bestrijden
van criminialteit, afwikkelen van verkeersongevallen en stapels dossiers van 2 jaar
geleden afwerken.
Ook was er veel kritiek op de politieboot tijdens de love-parade in adam, leuk
personeelsuitje, maar hopelijk was het niet onder werktijd.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Nederweert
Politie
20 september 2018 tot 01 oktober 2018
21
21,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 0 seconden
3 oktober 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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