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

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 59% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(45%) 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 (61%): "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 (66%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 82% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 4% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Roerdalen, waarbij 51 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 59% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(45%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee
eens




Neutraal



Heb de politie nog niet nodig gehad, kan daarover geen oordeel geven. Ik zie wel
weinig politie actief rondrijden in mijn dorp.
Voel me veilig, toch als goed oplet en naar buren kijk zijn er wel wat drieigende zaken
voorbij gekomen , ook melding gemaakt van een scholier die gedwongen werd te
stoppen , ook zelf actie ondernomen en terug gedraaid .door dreiging lieten ze m
gaan, ook j diverse keren bij buren opvallend kijkende jongeren in de gaten gehouden
en zelf naar buiten gegaan van jullie zijn gezien,
Zelf nog een zelf opgeleide hond ( knpv)
A. Ikzelf voel mij redelijk veilig. B. Echter mijn jonge kinderen laat ik in het donker niet
meer gerust over straat gaan.

3

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 (61%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:




Bureaucratie alle papierwerk
Capaciteit
Te weinig bezetting in avond en weekenden

Toelichting



A. Sociale patrouilles werken simpelweg preventief. B.Daarbij is men sneller ter plaatse indien
men in een gebied rond rijdt.
Welke prioriteiten worden er gesteld?
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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 (66%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:



Minder bureaucratie minder papierwerk
Zijn al die 112 wel spoed, preventie, dure korpschefs inruilen voor agenten.

Toelichting



Zie toelichting vraag 2A en 2B
Zie vorige opmerking
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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 82% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 4% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (47%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens






De politie heeft dit zelf aangegeven dat in heel Limburg te weinig personeel is en bij
de overheid haast gesmeekt om meer agenten zonder resultaat
Extra capaciteit is noodzakelijk. Wel dient er bij selectie bij opleiding goede criteria
gesteld dienen te worden. Kwaliteit gaat boven kwantiteit.
Ik zie nooit politie
Natuurlijk kan je niet overal en tegenlijk zijn, let wel roerdalen is omringt met grens
en bos gebieden, snelweg over a73 politie moet uit echt komen in weekend en
avonden en daar zijn ze ook maar met ong 6 pers ook als iit echt komt hebben de
arrestanten zeker 10min om te vluchten en grens over te zijn

Mee eens



Zie toelichting vraag 2A

Neutraal



Je ziet ze niet of ze komen op andere tijdstippen dat men ze niet ziet.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Roerdalen
Politie
06 september 2018 tot 16 september 2018
51
13,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 14 seconden
19 september 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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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