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

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 45% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 23% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(42%) 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 (64%): "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 (69%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 81% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 2% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (50%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Stein, waarbij 114 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 45% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 23% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(42%) is: "Mee eens".

Toelichting
Neutraal





Er wordt bv flink gedeald,er wordt te hard gereden,fietsers rijden in
tegenovergestelde richting op fietspaden,enfin dagelijks zie wel dingen die eigenlijk
niet thuishoren in een veilige gemeenschap.Zet de agenten weer op
een(electrische) fiets en laat ze in de gemeente rondrijden dan zien die ook eens
wat er aan de hand is.
We zien nooit blauw in onze straat en nooit een wijkagent

Mee
oneens



Ik woon in Urmond. Omdat je hier snel bij de autoweg bent en dus ook alle kanten
op kunt vluchten wordt er hier naar mijn gevoel vaak ingebroken e.d. Ook lopen
hier vaak vreemde figuren rond te scharrelen die hier ogenschijnlijk niets te zoeken
hebben. Het gebeurd regelmatig dat vreemden hier woningen lopen te
fotograferen. Met welk doel vraag je je dan af. Politie zie ik hier naar mijn gevoel te
weinig.

Zeer mee
oneens




Als je politie nodig hebt moet je eerst een ontmoedigend telefoongesprek voeren !
De politie hoort zich te bevinden tussen de mensen en niet aan de rand van Stein

Weet niet



Geen ervaring met uitrukken bij spoedgevallen. Meldingen via 0800 9994 worden
naar mijn idee niet serieus opgepakt.
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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 (64%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:










Capaciteit
Ik herken me niet in deze situatie; nog niet meegemaakt
In de avond moet dit vanuit Sittard gebeuren
Komen vanuit Sittard
Laksheid
Meerdere delicten op zelfde tijdstip, beetje onderbezetting
Mogelijk al bezig met andere dingen kan je dat gelijk afbreken denk het niet
Ook de politie kan niet vliegen
Ze zitten te veel achter de pc,zet ze op de fiets

Toelichting




Er zijn te weinig zichtbare agenten op straat. Ik heb in 1 maand tijd 1 keer een politiewagen in
de straat gezien en ook tijdens veelvuldig wandelen ben ik niemand tegen gekomen
Te weinig " blauw op straat " is wel erg zacht uitgedrukt, ik zie nooit blauw op straat!
Volgens mijn gegevens zijn ze het merendeel van de tijd binnen de gestelde norm aanwezig! En
als men te laat is heeft dit meestal te maken met capaciteit
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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 (69%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:










Accepteren dat ze.mogelijk wat later aankomen
De mensen serieus nemen
Dubbel parkeren aanpakken -waarschuwen geld ook voor ambulance en brandweer
Geef die zg boa's ook bevoegdheden,nu rijden ze maar wat rond in hun autootje,wat is de
toegevoegde waarde van deze mensen
Meer blauw op straat ook in de kernen
Minder registratie/kantoor werk
Prio1 meldingen is geen probleem
Sneller komen
Stoppen met bezuinigen op politie...

Toelichting


Capaciteit van de politie is ver onder de maat
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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 81% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 2% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (50%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer
mee
eens





Er is inderdaad veel te weinig blauw op straat,helpen kan ook door camera's te
plaatsen,flitsapparatuur om snelheidsovertreders te flitsen,gsm gebruikers te
signaleren etc.
Is er nog toelichting nodig?
Ook en vooral 's nachts. Gebied wat de surveilance moet bedienen is veel te groot
en/of te weinig auto's en agenten

Mee
eens



Er is te weinig aandacht voor problematiek met hangjongeren (ook drugsgerelateerd)
waardoor op diverse plekken onveilige situaties ontstaat voor ouderen bewoners van
Stein.

Weet
niet



Zou niet weten wat ze de hele dag doen maar ga ervan uit dat zij ook hun taken
hebben
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Stein
Politie
06 september 2018 tot 16 september 2018
114
9,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 3 seconden
5 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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