Politie
In de eerste helft van dit jaar was de politie in bijna 80 procent van de spoedgevallen binnen
een kwartier ter plaatse in Limburg. Het streefpercentage van 90 procent haalt de politie in
geen enkele Limburgse gemeente. Dit blijkt uit recente cijfers van de politie.

7 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=263)
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Op stelling 7 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 54% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(49%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee eens

•
•
•

Neutraal

•
•
•

•

Een en ander is natuurlijk wel erg afhankelijk waar je woont. Zou ik in de Vergeten
Driehoek wonen zou ik me nog eens achter mijn oren krabben.
Geen ervaring van onveilig voelen, dus het is goed
Ik ga ‘s avonds nauwelijks alleen de straat op omdat ik me dan niet echt veilig voel.
Overdag voel ik me veilig genoeg.
Sommige plekken zijn niet prettig langs te lopen. Driehoek oa
Als er geen mensen genoeg zijn kan de politie hier niets aan doen.
De politie verschuilt zich meer en meer achter de stelling dat men het druk heeft
met papierwerk ed; bij een ongeval staan zomaar 3 auto`s van hun. Bij een afzetting
staan zomaar 2 agenten bij elkaar, men straalt het vak politeagent verkeert uit.
Laat werk wat een niet agent ook kan door die doen. Ga de straat op in plaats van
stoer lopen te lopen zonder aandacht voor je werkelijke vak. Ze doen er te weinig
mee .
Er gebeurd soms wel wat in onze gemeente meestal door een zelfde persoon wordt
vaak opgepakt door de politie maar is dezelfde dag alweer thuis of ergens wat aan
het weghalen
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Ik voel me wel veilig maar zie sporadisch blauw op straat. Ik mis de handhaving,
m.n. bij het fietsen op plaatsen waar het niet mag en parkeren op de Kempweg. De
auto's staan deels op het trottoir geparkeerd terwijl er een parkeerverbod geldt.
Zeer vervelend voor mensen die zich met hulpmiddelen moeten verplaatsen of
mensen met kinderwagen.
Ik woon reeds 15 jaar in Venray zonder problemen waar ik de politie voor nodig
heb. Met 7 agenten kunnen ze ook weinig voor je doen.. Kom ze ook zeldzaam
tegen, loop iedere dag zo ongeveer twee uur door de gemeente [dokters advies]
In het pad achter onze woningen "hangen" nogal eens figuren die er volgens mij
niet thuishoren. Dat geeft me geen prettig gevoel wanneer mijn 16-jarige dochter
rond middernacht van haar baantje thuiskomt.
In het verleden meegemaakt dat we dringend politieheli nodig hadden, er was een
gebrek aan inzetbaar politiemensen !
De verloedering neemt toe. Sociale cohesie is steeds verder te zoeken. Ik en ik is de
regel aan het worden. Recht van de sterkste gaat gelden.
Ik vindt politie niet zichtbaar, veel drugshandel op hoeken van straten.
Ik zie veel te weinig politie en bij n oproep duurt het erg lang
Politie is te druk voor zaken waar ik als burger mee in aanraking zou kunnen komen,
aangiftes, netwerkoverleg etc.
Te weinig blauw op straat, in verhouding tot criminaliteit
Veel te veel buiten landers
Wonen in het centrum, dealers, buitenlanders en ander gespuis geven een onveilig
gevoel
De politie mag niets. Dus hoe kunnen ze dan helpen bij criminele activiteiten?
Bovendien zijn politiemensen van tegenwoordig meer opgeleid als psycholoog dan
mensen met daadkracht en slagkracht. Dus om hwet , overins onbedoeld
oneerbiedig te zeggen; Het is een slap clubje mensen.
Voel mij savonds in het cetr niet meer veilig
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8 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de
politie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=263)
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Op vraag "8 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (67%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezuinigingen
Capiciteitprobleem bij de politie en sluiting bureau 's
Combinatie v factoren
Drempels
Druk centrum en singels
Een grote gemeente qua oppervlakte en daar voor veel te weinig agenten.
Er moet meer geld naar de politie toe
Harder rijden.
Ik ben met een agent getrouwd geweest. De bezuiniging maken het voor de politie onmogelijk
om gemotiveerd te blijven. Daarbij was/is er strake van vergrijzing. Ook binnen het korps.
Kk pol
Onvoldoende capaciteit/andere prioriteiten
Op alle punten een tekort aan politiemensen.
Personeel tekort.
Politie kent hun werkterrein niet goed.
Politie wacht te lang bij echte problemen
Prioriteiten maken de politie mensen zelf uit en niet wij
Te druk met andere randzaken
Te groot gebied , bijv. t/m Mook
Te weinig capaciteit
Te weinig fte
Te weinig geld voor !
Te weinig mensen worden ingezet in een te groot gebied
Te weinig personeel, inrichting nieuwe politie organisatie en teveel bureaucratie
Te weinig politie
Te weinig politie in dienst
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Teveel andere verplichtingen van de politie
Veel burowerk
Z
Zijn niet te bereiken ... deze week nog volop meegemaakt

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Blauw op straat geeft een veilig gevoel
Er zijn groepen mensen die meer aandacht nodig hebben van de politie dan wenselijk. Deze
groepen anders aanpakken. Zie ook voorstel Dijkhof.
Ik denk, dat Venray groot genoeg is voor een constant bezet politie bureau.
Politie heeft te weinig mankracht of vekeerde prio
Politie is onderbezet qua "mankracht", een gevolg van bezuinigen op "handhaven" en
"defensie". Als "pang,pang" roepen de militaire munitie moet voorstellen, wat moet "blauw op
straat" dan anders overkomen dan "een blauwtje ( of blowtje)" lopen.
Regels van rijden in verboden straten worden slap of in het geheel niet gehandhaafd !
Er zijn onnodige verboden straten (b.v. Schoolstraat) ingesteld waardoor je op de innercircle niet
door kunt fietsen. Dwaas
Sinds het politiebureau in Venray "uitgekleed" is, is de politie moeilijker te bereiken en duurt het
veel te lang voordat ze ter plaatse zijn (als er al iemand komt, want er zijn gewoon te weinig
agenten)
Te weinig politie voor grote oppervlak van wat ze met 1 wagen moeten doen.
Teveel samen oip 1 plek. Je zag het met de BB wielerronde. Veel agenten die gewoon staan te
staan bij elkaar, ipv verdeeld over meerdere plekken. Wij zien dat, het is geen : gezellig"werk,
maar een baan voor de samenleving "gezellig" te houden!
We moeten terug naar het verleden. Respect voor de politie. Vooral de immigranten. Hogere
straffen. Lik op stuk. Harken in het park verleden tijd. Gedogen schept criminaliteit.
Gevangenissen vol zetten. Justitie, rechters en advocaten zorgen ervoor, dat hun winkeltje altijd
volop werk heeft. Stop het drugsgebruik rigoureus.
Zie boven
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9 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij
een spoedmelding?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=259)

76%

80%
70%
60%
50%
36%

40%
30%
20%
10%

9%

7%

6%

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

Meer
‘uitrukpunten’
maken

Meer agenten
aanstellen

Andere oplossing

Weet niet

Op vraag "9 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (76%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratief werk en automatisering zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken
Bemande telefoon,!!!
Beter equipement ter bescherming agenten en hen meer bevoegdheid geven
Betere en snellere communicatie, verantwoordelijkheden?
Bezig houden met politietaken
Harder rijden
Het aanstellen van burgerwachten (zoals we die eerst ook hadden als parkeerwachters).
Hoger gekwalificeerd personeel aannemen
Kan ik niet over oordelen
Maak de boa's agent, dan is het weer zoals het vanaf 1970 was.
Meer agenten in de regio
Meer agenten met name in het weekend.
Meer op straat aanwezig zijn
Meer zeggen schap beter betalen
Minder bereauwerk
Minder bureauwerk, meer straatwerk
Minder burowerk
Minder tijd besteden aan administratie en ondersteunen evenementen
Prioriteiten stellen
Standaard meer blauw op straat
Uitbreiding capaciteit en hierin heldere prioriteiten aanbrengen.
Vaker op straat
Werk en taken beter verdelen
Zorgen voor een goede motivatie. Deze mensen zijn vaak murf geslagen door dat wat ze
meemaken. Maar echte nazorg of opvang is er nauwelijks.
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Toelichting
•
•
•
•
•

•

Bij een spoedmelding zijn ze op tijd maar er zijn veel te veel chronisch onveilige situaties waar je
ze nooit meer ziet.
Een politie moet continu kiezen tussen meerdere overtredingen. Bij hogere straffen is dit
probleem opgelost.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet men de reden van het te laat arriveren kennen en
hoe dikwijls dit plaats vindt.
Om te beginnen de teveel administratie bij de agent die buiten moet zijn weg halen. Voor de
administratie kun je beter iemand op kantoor zetten.
Politie dient veel te veel bezig te zijn met verwarde personen en landelijk ook met
voetbalwedstrijden.
Verwarde personen is een taak van de psychiatrische hulpverlening en voetbalwedstrijden
zouden beveiligingsbedrijven moeten doen. De kosten daarvan bij de voetbalclubs neerleggen.
Zie 8. De burgemeester heeft uiteindelijk toch ook wat te vertellen m.b.t. de "eigen" gemeente.
Maar de wrange smaak van "gedogen" heeft op zeer vele gebieden meer dan de overtreffende
bereikt. Door de vele leugens van een soort Pinokkio hebben we nu allemaal breeee
ee....eedbeeldteevee nodig.
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Onlangs schreven de burgemeesters van vier Noord-Limburgse gemeenten een brandbrief
aan politiechef Gery Veldhuis over het gebrek aan politiecapaciteit.

10 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=242)
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Op stelling 10 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 79% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

•

•
•
•
•
•

Alleen voor alle fietsers zonder verlichting. moeten veel harder gestraft worden. Is
vaak levensgevaarlijk. En hoeveel rotzooi er wordt gedumpt. Mogen ze van mij extra
toezicht op zetten!
Als er iets aan de hand is duurt het veel te lang voordat de politie er is, of ze komen
helemaal niet omdat "het geen prioriteit heeft".
men houdt zich niet meer aan de regels in het dorp, er wordt overal geparkeerd en
gefietst waar het niet mag, omdat er toch geen controle is. (dit geldt trouwens niet
alleen voor Venray, je ziet het ook op de provinciale en rijkswegen), met soms
gevaarlijke situaties als gevolg.
De overheden en ook de Gemeente Venray verordeneren steeds meer taken aan de
politie zodat de politie teveel wettelijke handhavingstaken opgelegd krijgt zonder
direct voldoende agenten erbij te krijgen om taken als drugsbestrijding en
handhaving van door de gemeenteraad opgelegde handhavingstaken.
En politie inzet bij bijv. "verwarde mensen" die overlast bezorgen is kostbare tijd die
de politie elders zou moeten (kunnen) inzetten
Heb ik al gemeld de politie moet zich niet hoeven bezig te houden met zaken die
iemand voor hem op kantoor kan doen.
In het centrum is soms een politieauto te zien, doch van handhaving met verbaal is
niets te merken. Het is meer van niet meer doen
Kijk alleen maar eens hoeveel er in ons mooie centrum wordt gefietst,er word totaal
niet gehandhaafd.
Meer geld uitgeven aan de veiligheid, dus meer agenten. Maar de politici van Links
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voornamelijk hebben de veiligheid om zeep geholpen. Eerst dat maar es oplossen,
dan komen de agenten vanzelf.
Politie dient bezig te zijn met handhaven en opsporen.
Wat zijn de kerntaken van de politie?
Voor veiligheid zorgen (voor iedereen in Nederland). MAAR GEEN
VOETBALWEDSTRIJDEN. DAT MOGEN CLUBS ZELF REGELEN. HET ZIJN "HUN
HOOLIGANS"
Criminaliteit voorkomen en bestrijden.
De openbare orde bewaken.
Strafbare feiten opsporen.
Hulp verlenen bij nood.
Uitvoeren van politietaken voor justitie.
Te veel ruimte voor criminaliteit,
overtreders durven risico's te nemen weinig blauw op straat bijgevolg kleine
pakkans
Te weinig blauw?? Is er überhaupt blauw op straat?
Ik zie zelden agenten in het dorp of door de omgeving rijden
In het centrum is geen politie te bekennen. En dan is er een fiets Verbod voor de
grote straat em schoolstraat. Je moet opletten dat ze jou niet om fietsen als je daar
probeert rustig te winkelen. Iets zeggen durf ik niet, want een grote mond is het
gevolg... Maar dit wordt door de politie en de gemeente venray geaccepteerd.
Laats belde wij het was bloed heet er zat een hond in de auto op parkeerplaats na
uren stonden we er nog steeds met veel om standers meerdere hebben gebeld
maar geen politie erg slecht dit was op een warme zondag in juli /aug
Eens beginnen met selecteren niet bij een melding meteen vier of vijf auto's ter
plaatse!
Ik merk weinig van criminaliteit. En de criminaliteit die er is los je niet op met meer
blauw op straat. Wel met meer capaciteit.
Niet op straat maar meer paraat op meldingen
Als er hogere straffen worden uitgedeeld en ook de rechtbank achter zijn politie
staat, dan wordt de politie ook beter betaald. In Florida boete voor kauwgom en
papier op straat gooien duizenden dollars boete. Je ziet geen papiertje. In Dubai kan
de politie in de snelste auto's van de wereld rijden. door de hoge straffen. Er
gebeurt daar niets.
Zie zelden politie te voet/fiets op straat. Af en toe een politieauto in
centrum,meestal op eind van een activiteit /dag.
In ieder geval niet zichtbaar.

8

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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