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

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 55% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(47%) 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 (57%): "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 (68%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 78% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 7% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Gennep, waarbij 77 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 in Limburg. 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’
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Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 55% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(47%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer meer
eens



Het is een streefgetal niet meer en niet minder

Mee eens



Ik heb gelukkig in de afgelopen tijd niets meegemaakt dat dringend politie nodig
maakte.
Zie geregeld politie rijden en in spoedgevallen handelen. Maar het gaat niet
alleen politie om je veilig te voelen.



Neutraal



Ik voel me velig maar weet dat als er iets gebeurd weinig politie is om snel ter
plaatse te zijn. Dat geeft geen veilig gevoel als er iets dreigt.

Mee oneens



In de eerste helft van dit jaar hadden we nog een politiepost in Gennep. Nu niet
meer.

Zeer mee
oneens



Er komt steeds meer islam gerelateerd tuig in Nederland zo ook in onze
gemeente. we moeten stoppen om mensen met dat geloof hierheen te halen.
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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 (57%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:









Het duurt te lang voor de juiste eenheid op de hoogte is. Zelfs met die overval letterlijk 100m
verderop was de politie niet eens snel ter plaatse
Inkrimping politie
Prioriteit van de Politie ligt in de randstad, niet bij Noord Limburg
Slecht georganiseerd meer samenwerken Brabant en Gelderland
Te druk met andere dienstverlenende te beschermen tegen asociaal gepeupel
Te weinig capaciteit mankracht
We hebben geen politie meer (2x)
Ze moeten uit Venray komen

Toelichting





Een gemeente als Gennep met 17.000 inwoners en op de parken / campings zomers dagelijks
meer dan 5000 bezoekers moet een eigen buro hebben! Heg district Venray tot Mook is veel te
groot voor paar man. Gennep kent maar 1 wijkagent.
Geen ervaring mee.
Politiebureau in Gennep is gesloten en de politie moet vanaf Venray komen. Erg lastig hoe
groot het gebied van de politie is. Dit vraagt om moeilijkheden.
U gaat er al vanuit dat de politie te laat is, ik vind dit een vreemd uitgangspunt, is dit waarheid
of is dit uw gedachte
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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 (68%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:









District verkleinen
Dit lijkt me een vraag voor de politie, niet voor de burger.
He politiebureau in Gennep weer bemannen
Politiebureau houden in Gennep
Politieke keuzes
Politiepost weer in Gennep
Snellere door verbinding met telefonische melding
Wijkagenten ook als wijkagenten gebruiken

Toelichting




Doordat er telkens van alles wordt beloofd, maar die beloftes door onze politieke leiders niet
worden nagekomen, is het voor de politie niet altijd mogelijk snel ter plaatse te zijn.
Geen ervaring mee.
Uitrukken vanaf Venray is niet het centrale punt. Moete tot Molenhoek rijden.
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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 78% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 7% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (43%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens




Mee eens




Er is nauwelijks blauw op straat. De Politie rijdt af en toe een ronde, maar komt de
auto niet uit.
Politiebureau Gennep is nu gesloten, dus nog minder blauw op straat of geen blauw
op straat.
Gennep heeft niet voor niets twee boa's omdat de politie onvoldoende capaciteit
heeft, terwijl het gaat om authentieke politietaken.
Ik zie zelden politie. Is niet erg want er gebeurt ook weinig. Maar ik vind het een
prettig idee dat ze er wel op tijd zijn in een noodsituatie

Neutraal



Ik ben het eens met het feit dat meer blauw op straat het veiligheidsgevoel
verbetert, maar de cijfers geven aan dat er geen stijging is in het aantal meldingen.
Ik denk dat het wel van belang is dat de vertrouwensband en ook de gezagwaarde
van de politie tussen en burger moet verbeteren, dus eigenlijk meer aanwezigheid
van wijkagenten in de wijk, niet op het bureau.

Zeer mee
oneens



Pieterpad wandelaars hebben we genoeg.
Ze lopen als cowboys met de handen langs het pistool door Gennep.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gennep
Politie
20 september 2018 tot 02 oktober 2018
77
11,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 4 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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