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1. Samenvatting
Op vraag "1 Er zijn een aantal aspecten van ondermijning die u kunt signaleren. Aan u de vraag of het
volgende voorkomt in uw woonwijk of in de nabije omgeving?" is het meest gekozen antwoord
(49%): "Drugshandel op straat of vanuit een voertuig".
Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (65%): "Nee".
Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (70%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Maastricht, waarbij 459 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Ondermijning
De overheid zet in op bestrijding van ondermijning. Ondermijning is als de boven- en
onderwereld met elkaar verweven raken, en als georganiseerde criminaliteit zich weet in te
dringen in de lokale politiek.

1 Er zijn een aantal aspecten van ondermijning die u kunt
signaleren. Aan u de vraag of het volgende voorkomt in uw
woonwijk of in de nabije omgeving?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "4 Er zijn een aantal aspecten van ondermijning die u kunt signaleren. Aan u de vraag of het
volgende voorkomt in uw woonwijk of in de nabije omgeving?" is het meest gekozen antwoord
(49%): "Drugshandel op straat of vanuit een voertuig".

Anders, namelijk:

















Appartementen worden opgekocht door een hulpinstantie ??????? en deze plaatst figuren in de
appartementen die onder toezicht zijn gesteld. Gevolg `: veel problemen in de straat
Autobranden op diverse plaatsen in de wijk
Betere screening van al zittende en nieuwe raadsleden
Bij ons is er van alles nauwelijks of niets bekend. Maar er zal beslist wel iets gebeuren
Binnen de beschermde woonvorm van Levanto, zijn wel eens bewoners die handelen in wiet.
Brandstichting. in brievenbus, snel ontdekt daardoor geen schade.
Crossmotor overlast
De buurt is rustig, maar ik zou toch niet graag in het donker naar buiten gaan.
De drugshandel op straat is GROOT en dagelijks
Dealen en veel troep op straat. Veel asociaal autogedrag. Veel te hard rijden . Niet kunnen
parkeren etc etc
Diefstal van scooter uit afgesloten garage
Drugshandel vanuit panden
Drugsmeldpunt
EENS.... info geven wie is de wijkagent ??
Enorm hard knalvuurwerk
Er wordt overdag openlijk gedeald
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Geen idee van dit alles
Geluidsoverlast buren
Het niet respecteren van verkeersregels
Ik begrijp uw vraag niet.
Ik denk dat alle bovenstaande vergrijpen wel gebeuren in mijn wijk
Ik heb niets gesignaleerd. Dit wil niet zegen dat bovenstaande niet in mijn wijk zou plaats vinden.
Ik vermoed alle bovenstaande aspecten
Ikdenk dat ieder punt v hierboven voorkomt maar ken of weet niet hoeveel en wasr
In buurt Wordt regelmatig ingebroken
Krassen op auto's gezet
Levering aan huis naast Javastraat 25. Eigenaars Mississipi boot. Vermoedelijk levering tbv
verkoop.
Met drugshandel heb je nooit zekerheid. Men ruikt wel eens bij rokende jongeren. Je kunt alleen
ogen en oren open houden
Opzettelijke vernieling
Overlast door krakers ( oude voetbalkantine Boschpoort)
Overlast studentenvereniging
Stelselmatig dumpen diverse soorten afval uit het buitenland
Studentenoverlast
Vandalisme
Vandalisme in het algemeen
Vernieling plantenbakken
Voel me wel veilig hier. Erger me mateloos aan hondenpoep (zelfs in voortuintje) en het dumpen
van rotzooi
Vooral veel overlast van hangjongeren en dealers in onze buurt in het boschstraatkwartier.
Voortijdig afsteken van (illegaal) vuurwerk
Vuurwerk
Weggebruiker, vuurwerk, knallen, overlast studentfeesten fortwilleg tragos
Weinig of geen problemen in mijn omgeving
Witteboordencriminaliteit. Lobby. Beinvloeding gemeentepolitiek door onoplettende of te
makkelijk meegaande ambtenaren.
Woon in de binnenstad, Boschstraat kwartier

Toelichting










Bij 'ondermijning' denk ik in de eerste plaats aan infiltratie van criminelen in de bestuurslagen
van de samenleving. De dingen die hier kunnen worden aangevinkt beschouw ik als 'gewone'
criminaliteit. En hangjongeren kunnen het woonklimaat weliswaar bederven maar om ze dan
maar meteen tussen het rijtje criminele feiten te zetten, gaat wel erg ver!
De hoeveelheid criminaliteit is afhankelijk van (het gebrek aan) toezicht en handhaving.
Die ondermijning vindt toch op andere vlakken plaats? Bovenstaande punten zijn gewoon
criminele daden. Ondermijning vindt plaats in witwaspraktijken, in de politiek enz
Drugslaboratorium zal zeker ook wel zijn maar dat durf ik niet met 100% te zeggen.
En de rest weet ik niet, er zijn hier in de omgeving zeker al fietsen en andere dingen gestolen,
maar of er nu ook drugs word gehandeld uit een voertuig kan ik niet echt inschatten.
Er zijn voldoende buurtgenoten die diverse zaken hebben gemeld!!
Er zijn zeker drugspanden maar daar wordt niks tegen ondernomen, schandalig en gevaarlijk voor
de andere bewoners!!
Fiets is gestolen bij de achteringang van de Herculeshof. Je ziet op de parkeerplaats aan de
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Minervahof wel eens verdachte acties in auto's. Het gaat heel snel, dus de politie bellen heeft
geen zin, dan is de vogel alweer gevlogen. Houden het wel vaak zelf in de gaten.
Fietsen zijn nergens veilig en zeker niet fietsen met een accu. Laatst is nog ingebroken in onze
flat, maar om daar nu de immigranten de schuld te geven is al helemaal suggestief en mag niet.
Er is in onze buurt geen plaats voor hang-personen. De ouden kunnen er ook wat van !!!
Het betreft niet mij/ons zelf. Wel buren en buurt.
Hoo ik van “de buurt”
Ik ben al genoodzaakt camera bewaking te plaatsen. Overigens 4 jaar gelden werd ik belaagd op
het m markt terrein, 112 gebeld, nu 4 jaar later moeten ze nog komen. Aangifte op buro kon niet
......... ze hadden geen tijd voor me, bloedend en wel .........
Ik heb niets daar van ondervonden, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is.
Ik vind hang jongeren van een hele andere orde dan crimminaliteit. Ook hier geld weer niet aan
symptoom bestrijding doen. Waar zijn de
Ellen gebleven waar jongeren zich kunnen ontmoeten? Er is jarenlang bezuinigd op sociale
initiatieven, er is een hele generatie opgegroeid zonder sociale samenhang. Investeren in sociale
samenhang is veel belangrijker dan jongeren aan te wijzen als crimineel, of potentieel gevaarlijk
te benoemen.vwe moeten net af van dit denken in vormen van gevaar , wat angst politiek en
denken stimuleerde i.p.v. zoeken naar oplossingen. Gemeenschapszin bevorderen is hierin het
juiste, en uitgaan van goede wil bij alle groepen . De nadruk op de stad als commercieel centrum
met een materialistische basis is hier meer debet aan dan iets anders. Minder bedeelden,
worden dagelijks geconfronteerd met weelde luxe en een leefstijl die op consumeren geënt is, in
de stad is vooral ruimte voor commercie ingericht en weinig aandacht voor gemeenschapszin,
samenhorigheid, ook als je minder luxe kleding heb. Dan is het niet gek dat jongeren zich er pas
bij voelen horen als ze ook die dure merk kleding hebben en die dure scooter etc.
Ik weet niet goed wat ik moet invullen maar hier in Vrouweveld gebeurt genoeg, ook inbraken en
drugshandel op straat (met name Frankenstraat nog altijd).
Ik woon dus in zo'n welgestelde buurt
In de jaren tachtig van de vorige eeuw, hebben de snelle slimme jongens die van de
universiteiten kwamen en van de gemeenschap hebben mogen studeren, de drugs gaan
toestaan. De gevolgen hiervan hebben de snelle slimme jongens niet overzien. Thans zijn we het
grootste narcotica land van West-Europa. Als het al niet van de wereld is. Ze hebben ook niet
gezien, of willen zien, dat je de criminaliteit binnen haalt en dat je politiecapaciteit dan ook niet
mee te groeien. Dat is niet gebeurd. Nu zitten we met de gebakken peren, want om in de steden
de veiligheid in het verkeer te handhaven, hebben geen mensen voor. De gevolgen voor de
burger zijn catastrofaal.
In de zomer is er iemand die vaak door de straat met hogesnelheid en op achterwiel door de
straat tijd en dan een landweg inslaat richting weilanden
Meer en echt handhaven.
Ieder wijk een eigen politie agent.
Opheffen van de dienst handhaving. Surrogaat politie geeft geen bijdrage. En hiervoor echte
opgeleide politie.
Of drugshandel vanuit een pand voorkomt weet ik niet, maar heb daar wel vermoedens over
gehad. De toenmalige bewoner is inmiddels verhuisd, dus speelt dit niet meer.
Ondermijning begint bij het gedogen van c.q. het niet optreden tegen kleine overtredingen.
Voorbeelden:
Criminele activiteiten die hun oorsprong vinden in wat begonnen is als 'onschuldige'
hangjongeren.
Overlast door horeca, die intimiderend toeneemt omdat Handhaving niet optreedt.
Regelmatig zie ik dat panden gesloten zijn ivm drugs
Wat een vraag, weten ze dit niet dan?
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Wij als burger zien dat er gedeald wordt overdag waar is de politie ?

1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "4.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (65%): "Nee".

Ja, bij





















Bij de bouwvereniging St Servatius.
BuitenBeter app.
Buurtgenoten die agent zijn.
De school St. Maartenscollege
De school van de kinderen
De wijkagent
Drugstelefoon
Heb deze toestyanden niet zelf ervaren, alleen van anderen gehoord en gezien
Is al gebeurd
Meld misdaad anoniem
Politie, Indien nodig welzeker
Politiek.
Trajekt
Van dat drugspan naast ons heb ik al twee maal melding gemaalt bij drugsmeldpunt. Die doen
niks.
Verzekering
Wijkagent (2x)
Wijki agent
Wijkpolitie
Woningcorporatie en handhaving gemeente
Woonpunt

Toelichting


Aangifte diefstal uit woning
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Aangifte doen heeft geen zin er geen politie bereid om er iets aan te doen !!!



Al een paar keer melding van gemaakt. Er is eens een razzia geweest waarbij een agent vermomd
als zwerver hier rond liep en dan info doorgaf aan niet gemarkeerde politieauto's. Maar dat soort
mensen springt in deze omgeving meteen in het oog want die lopen hier normaal niet rond.
Viel ook erg op dat hij veel bij de Frankenstraat rond zwierf en dan gebeurt en vrij weinig
natuurlijk want die gasten weten dat ook wel.
Laat de FIOD die kappers allemaal eens controleren. Worden er soms te veel voor in 1 woonwijk
dus dat kan bijna alleen voor witwassen zijn.
Maar controle op drugs zal moeilijk zijn want overal staan wel van die Marokkanen met
telefoontjes om snel door te bellen als ze iets verdachts (lees: politie) zien.
Al meer dan twaalf jaar ben ik met de Gemeente Maastricht bezig om dit aan de kaak te stellen.
Onze Burgemeester in wie ik in de beginfase het volste vertrouwen had, dat zij dit probleem zou
oplossen, is een utopie gebleken. Als rolstoeler, weet ik maar al te goed en dat is mij ook
duidelijk gemaakt dat de verantwoordelijk voor dit item, hieraan geen prioriteit geven. Ik moet
dus constateren dat de veiligheid van de burger, in deze stad, niet is gewaarborgd. De politiek in
onze gemeente moet eens goed wakker geschud worden. Thans ben ik hiermee bezig door op
verschillende fractievergaderingen drie kwartier te praten over deze onderwerpen.
Alleen als het
Alleen van diefstal,zakkenrollerij
Alleen van horen zeggen
Als ik melding maak moet die ook concreet zijn, zou nu niks concreets kunnen melden. Is meer
uit de tweede hand.
Als ik persoonlijk deze strafbare feiten constateer, dan zal ik hier melding van maken.
Ben ik mee gestopt.
Geen enkel opvolging bespeurd.
Betrof niet mijzelf. Wel een keer 112 gebeld toen getuige van inbraak
Betrof niet ons zelf
De politie zit met een gigantisch personeelstekort. Aangifte heeft absoluut geen zin.
De vraag is dubieus , waar slat HIER op?
Diefstal van onze spullen wel, de rest niet want ze doen er toch niets mee! En de buren maar een
2e huisje erop nahouden in het buitenland met hun uitkering :-(
Dit jaar er geen last van gehad.
E.e.a. "van horen zeggen" dus niet bij mij persoonlijk, daarom dus ook geen aangifte/melding
gemaakt.
Er is bij de buren enkele motoren uit de garage gestolen. Verder geen idee of daar melding van is
gemaakt.
Er was een motorzaak uit de schuur gestolen, maar deze was te oud om nog verzekeringsgeld
voor te krijgen, dus ook geen aangifte gedaan
Er wordt meestal met de aangifte niks gedaan.(door de werkdruk bij de politie)
Er zijn mensen die dit wel deden maar als deze gingen posten onopvallend wist deze persoon dat
en reed die dagen niet als ze er stonden of aanwezig waren
Er zijn voldoende meldpunten.
Er zijn voldoende buurtgenoten die diverse zaken hebben gemeld!!
Erwordt waarschijnlijk niets mee gedaan. Als ik in het afgelopen jaar hoog uit 10 keer een plolitie
gezien in mijn wijk.
Geen melding gemaakt omdat het mij niet persoonlijk betrof
Gelukkig is dit alles niet bij mij gebeurd maar in de wijk
Gelukkig persoonlijk nog niet meegemaakt maar komt wel geregeld voor in onze wijk.
Heb de indruk dat straathandel beperkt gedoogd wordt om zodoende de handel te kunnen
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monitaren.
Heb melding gedaan van oplichting maar politie raadde af om aangifte te doen
Heeft geen nut door capaciteitsproblemen bij de politie
Het is algemeen bekend, in de flats in Tuinwijk in ieder geval, het brengt de verkeerde mensen in
onze buurt, maar gedaan wordt er totaal niks!
Het was niet relevant in deze.De getroffenen zelf zullen wellicht wel melding gemaakt hebben,
maar dat valt buiten mijn gezichtsveld.
Het zien is iets anders dan het hart maken
Ik ben er gelukkig persoonlijk nog nooit de dupe van geweest
Ik denk dat e.e.a. Wel bij instanties bekend is.
Ik ga mezelf niet kenbaar maken, dan ben ik mijn leven niet meer zeker, maar een zekere heer
Vliegen van de Volkstuinen is niet bepaald kosjer te noemen.
Ik heb er een aantal keer van gelezen en van vernomen vanuit de VVE
Ik hoor het vaak van mensen in het dorp. Het roken van wiet ruik ik wel eens.
Ik vertrouw de politie en de gemeente niet , men moet altijd je naam weten en waar je woont ,
dus veilig voor mijzelf is het dan niet meer
Ik weet dat het gebeurt en als ik het signaleer, dan weet ik ook waar ik het door moet geven
Ik woon hier pas en hoor dit van de buren
Inbraak bij overburen wel gemeld, vermoeden van straatdealen niet gemeld.
Inbraak was twee huizen verderop
Is niet bij ons gebeurd maar bij andere bewoners
Jammer indien een burger melding maakt van een inbraak bij een overbuurman en de politie
hierdoor de inbreker op heterdaad betrapt en kan arresteren, de politie vervolgens degene die
belt niet meer terugkoppelt over de zaak. Wat is er bijvoorbeeld met de inbreker gebeurd?
Kom op zeg. Je wordt daar vierkant uitgelachen en de dag erna is je auto gesloopt. Nee dank je
wel. Uren op het pb zitten voor noppes
Melding maken heeft erg weinig tot totaal geen zin, heeft geen prioriteit bij de politie!
Moet reeds sinds lange tijd bekend zijn bij de politie
Nee, omdat zoals gezegd ik geen hard bewijs had m.b.t. drugshandel.
Niet altijd 100% duidelijk & de handelaren verwijnen snel na de transactie
Ondanks het feit dat de dader bekend is werd er door de politie niets aan gedaan. Sterker: ik
werd als "lastig" bestempeld.
Over de studentenvereniging hebben we een melding gedaan. Niet over de hangjongeren.
Overlast hangjongeren is niet groot. Drugverkoop in Jekerdal van horen zeggen
Poging tot inbraak
Problematiek speelt al jarenlang en is schrikbarende toegenomen. Wordt ook al jarenlang
doorgegeven aan wijkagent, politie, gemeente, handhaving, woningcorporatie. Gemeente heeft
jarenlang niets gedaan nu worden eerste voorzichtige stappen gezet maar het ligt nu tijdelijk stil
door ziekte van medewerker gemeente.
Van horen zeggen.
Vernomen via Buurt-app
Volledig annoniem is niet mogelijk
Voor een niet werkende lichtmast 9x gemaild naar de Gemeente Maastricht. Uit eindelijk de
politie hier van in kennis gesteld dan wordt de regelend ambtenaar wakker.
Zo komen er nog meer voorvallen.
Actie politiek / gemeente
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dan hebben wij nog de … Veilig Maastricht.???
Voordat iemand reageert, zij ze al de tunnel ingelicht.
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Wanneer moet je melding maken....als ik het zeker weet, anders beschadig je mensen alleen
maar. En zolang jongeren geen overlast bezorgen mogen ze" hangen"
Was al bekend
We melden het altijd bij enquetes maar er wordt nooit iets aan gedaan
Wel serieus blijven he
Word niks tot weinig mee gedaan, weinig vertrouwen in de politie .
Mijn gevoel is dat het geld kost en geen geld opbrengt om er werk van te maken.
Zinloos, doen toch niets
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "5 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (70%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:























Agenten laten doen wat moet en geen mierenge***k voor futulieteiten.
Als men de daders krijgt deze veroordelen tot gevangenis straf en de gemaakte kosten laten
betalen. desnoods met incasso
Andere straffen hanteren
Armoed bestrijden
Betere doorlichting van personen in belangrijke functies of die beinvloedbaar zijn
Betere screening van gemeentebestuurders en ambtenaren
Camera toezicht
Camerabeelden van particulieren gebruiken, ook al in de privacy van de overtreder in het geding.
Daadwerkelijk meer blauw op straat
Daadwerkelijk optreden en niet als het de gemeente zelf zint, als er geen vriendees bij zitten
De boetes te verhogen
De dief die wordt gepakt voor de kosten op te laten draaien en dan bedoel ik alle kosten
De kopstukken aanpakken en niet de kleine tussenhandelaren op de straat
De misdaad serieus nemen
De researchcapaciteit uitbreiden. Drugs de-legaliseren!
Door burger participatie
Door daadwerkelijk iets te ondernemen. Maar goed, gebrek aan mankracht he
Door de jeugd die u buiten het bootje dreigt te vallen heel veel aandacht te gaan geven waardoor
ze een toekomst zonder criminaliteit als een goede optie gaan zien.
Door goed te screenen bij de overheid
Door het doen van aangifte te stimuleren en en serieus te nemen. Door in Den Haag (nog harder)
aan de bel te trekken om iets te doen aan tekorten bij politie en justitie (OM).
Door meer Bibob toetsen uit te voeren bij aankoop van vastgoed
Door meer blauw op straat.
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Door meer doortastend op te treden, aan controle. wetgeving, handhavers, voorlichting en
haltbureau's en strafbeleid hebben we meer dan genoeg!
Door meer zichtbaar blauw op straat lopend en of met de fiets en niet in auto zodat ze
rechtstreeks aanspreekbaar zijn
Door ze er voor te laten werken
Geld vrijmaken om meer mankrachten aan te nemen
Gemeente politie moet terugkeren
Gewoon mer agenten in de wijken en vooral te voet. En luisteren
Goede voorzieningen in de wijken ter bevordering vd sociale samenhang en dus ook sociale
controle en solidariteit.
Groepen of mensen die zich om een of andere reden buitengesloten voelen beter in kaart
brengen en daar zorg voor dragen zodat de behoefte/noodzaak aan dit gedrag verdwijnt
Infiltreren en oprollen
Inzetten op
Legaliseer in GODSnaam soft drugs. Alcohol kost samenlevingen internationaal MILJARDEN per
jaar. Dat is ook gelegaliseerd, sterker nog, de heren en vrouwen politici gebruiken het middel
met de liters per week.
Legalisering wiet
Lik op stuk en kaalplukwet
Lik op stuk!!
Maar dan moet de handhaving wèl echt iets doen (!) en niet doen of er niks aan de hand is, en
dat geldt natuurlijk ook voor de politie.
Meer
Meer blauw in de wijk
Meer blauw op straat die niet met handen en voeten gebonden zijn
Meer blauw op straat i.p.v. achter bureau. Bovendien: legaliseer softdrugs.
Meer budget voor recherche
Meer controle
Meer en actief poltie op straat en niet voorbijscheurend in de auto's
Meer mogelijkheden laagopgeleiden kunnen werken. niet steeds meer betalen betalen betalen
maar dat je ook eens iets overhoud van je geld. ik kan mij voorstellen dat mensen uit
radeloosheid domme dingen gaan doen.
Meer politie op straat en meer aandacht geven aan dit soort criminaliteit
Meer politie op straat, bijvoorbeeld zichtbaarheid wijkagent.
Meer politie.
Meer politie. Ook in het heuvelland op de bekende landweggetjes
Meer preventie toepassen
Meer toezicht op mensen, die voorheen bestraft zijn.
Meer undercover operaties uitvoeren
Meer wijkagenten die écht in de wijk weten wat speelt!
Meldingen serieus nemen. Sneller komen.
Mnedewerking blijven vragen van bewoners en bedrijven.
Niet zo slap op te treden en keihard aan te pakken. Niet elke keer weer dat slappe ''foei niet
meer doen vingertje''
Nog alertere buurtpreventie door de wijkbewoners
Politici eigen controle
Politie uitbreiding te financieren door afbouw van de bureaucratie,
Sneller politie optreden en veroordeling sneller en melders serieus nemen!!
Sociale controle
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Strenge screening
Te werken aan onderling vertrouwen
Vaker patrouilleren door de buurt. Zit hier vlakbij de Belgische grens. Zou veel kunnen opleveren.
Met name in de avond en weekenden.
Veel is corrupt, op welke gerespecteerde manier dan ook. Als het systeem niet wordt hernieuwt
zal dit fenomeen onmogelijk zijn aan te pakken.
Veel meer agenten op straat en in de wijk.
Voorkomen is beter dan genezen. Indien toch straf. Straf dan op een manier die indruk maakt
des persoon.
Waar komen de zeepwinkeltjes, kapperszaakjes en andere activiteiten vandaan en waarom ziet
iedereen het maar de handhaving niet ???
Waarom hebben wij 65.000 politiemensen in dit landje ? ik zie ze nooit. ze hebben boter op het
hoofd, begin eens te handhaven !
Wiet gewoon vrij geven
Wijkagent praatje
Zeer streng lik op stuk beleid
Zichtbaar blauw op straat in de wijk, die handelen en niet alleen komen om hun frietje bij de
plaatselijke frituur halen. En dan als ik netbwat gesignaleerd heb en hen daarop wijs, lacherig
hun schouders ophalen. Ik hou mij hart weer vast, want over 2 weken loopt de jeugd hier weer
de hele dag met vuurwerk te knallen....
Zolang gemeente buitelandse wietkopers weerd in maastricht. Zal er een groot aantal
straatverkopets blijven. Met alle nadelen hiervan.

Toelichting












10.000 man meer politie in heel nederland, s bekend dat zo te weinig is. En handhaven.
Actiever opsporen
Als de controle stringerter en de pakkans groter worden bevordert dat de veiligheid van
iedereen.
Armoede is de hoofdoorzaak van criminaliteit. Hoe moeten deze mensen dan anders overleven?
Beginnen met aanpak bij de kern, de oorzaak.
Hier is de overheid vaak laks en treedt niet op.
Dat de handhaving ook bevoegd is om
harder op te treden en boetes uit te delen.
De buurt "opvoeden" om minder ik=betrokken te zijn. Studenten mee nemen in de
buurtpreventie, ook als ze maar enkele jaren in Maastricht wonen, te bereiken via de
studentenpartij in de gemeenteraad, en/of uni/hogescholen.
De handhaving is tot nu toe een lachertje in onze stad. Om een ieder te bewegen zich aan Wet en
Regelgeving te Houden hebben we ongeveer 35 tot 40 boa's nodig. Boa's, die mensen die zich
niet aan de verkeersregels houden, te beboeten. Maar ja, dit kost 2,4 miljoen euro, per jaar. Dit
is een gevolg van het drugsbeleid dat thans gevoerd wordt. De Nationale Politie vroeger
Gemeente Politie kan thans, nu we drugsstaat zijn geworden, de verkeersregels niet meer
handhaven. Er zal dus hiervoor een vervanging moeten komen. En dat zouden boa's kunnen zijn.
Op treden en handhaving dit is heel hard nodig. En niet die flauwekul van je moet met de
overtreder in dialoog gaan. Dit doe ik pas twaalf jaar en het resultaat is nul, nul. Maar wel leuk
zoals de groene rakkers dit omschrijven, beboeten haalt niks uit. Zij leven blijkbaar toch in een
andere wereld als wij.
De pakkans is gewoon te klein. Mij lijkt dat door de pakkans bij overtredingen flink te verhogen
de criminaliteit vermindert doordat de mensen merken dat ze in de gaten worden gehouden.
De pakkans moet zo groot mogelijk worden.
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De straathandel / hangjongeren verplaatsen zich dan naar een andere buurt, dat is dus niet de
oplossing.
Denk dat veel huisjesmelkers panden aankopen d.m.v. witwaspraktijken. Verder verloedert onze
maatschappij in snel tempo. Iedereen doet wat hem het beste uitkomt, en daarbij worden de
regels aan de bekende laars gelapt.
Dit lukt niet want vaak zijn er geen oplossingen en dan doen ze er gewoon niks aan en kijken de
andere kant op.vaker komt ook nog de veroorzaker er beter bij af in de hoop dat deze veranderd
wat niet gebeurt.en er word veel te vaak gediscrimineerd naar mensen die last hebben van
allochtoonse jeugd en melding ervan maken.
Door de daders het land uit te mieteren
Handhaving? Door BOA's? Serieus?
Gemiddelde empathie-niveau zwaar onder de maat ... Gaat het niet worden.
Het huidige systeem van rechtspraak is absoluut lachwekkend. Ben zelf slachtoffer van
bedreiging en zware mishandeling; de bedreiging (met vuurwapens) wordt sowieso niet
meegenomen in de rechtzaak en de rechtzaak mishandeling duurt nu al meerdere jaren, waarbij
er zeer weinig of absoluut niet naar het slachtoffer wordt geluisterd. Indien verdachte wordt
veroordeeld dan blijft dat meestal beperkt tot taakstrafjes .
Het Ingezetene criterium absoluut handhaven. Nooit meer terug naar de rijen met drugstoeristen
van enkele jaren geleden.
Het is algemeen bekend dat de politie overvraagd is. De politiek moet haar belofte nakomen en
meer agenten opleiden. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is dat geen sinecure maar wel zeer
nodig.
Hier in caberg wordt veel gedeald en is behoorlijk veel ruzie op straat
Ik ben al langer gepensioneerd. Meer dan 22 jaar. Werkte in de Beatrix haven. Ankerkade 153.
Verhuurde tijdelijk om de hoek een gedeelte van pand in afwachting van koop, aan een mij
onbekend bedrijf dat goederen daar ging verkopen voor de tuinbouw. Dat doen ze nu nog, na
meer dan zelfd 25 jaar. Growshop op de Galjoenweg 81-83. Ik kwam later pas er achter wat de
heren verhandelden en nu dus nog. TIP om eens te gaan opletten daar.
Bij deze dan nu een aanwijzing om daar eens te gaan opletten.
Ik weet niet veel van dit onderwerp
Keihard de criminaliteit aanpakken.
Desnoods infrarood-scans om de ordeverstoorders aan te pakken.
Kwaadwillenden zijn niet bang, als ze meegenomen worden naar het politiebureau staan ze
binnen een half uur weer buiten, en o wee als de agent te hard praat tegen een overtreder, dan
moet de agent op het matje komen..............................................laat de agenten hun werk doen
waarvoor ze zijn aangenomen.
Maar ik weet onvoldoende hoeveel handhaving er al plaats heeft en hoe succesvol het beleid nu
is. Uit het verleden weet ik wel dat het beleid wankelmoedig en weinig consequent was.
Meer en echt handhaven.
Ieder wijk een eigen politie agent.
Opheffen van de dienst handhaving. Surrogaat politie geeft geen bijdrage. En hiervoor echte
opgeleide politie.
Agenten geven uitstraling wat nodig is ter handhaving.
Meer mensen laten infiltreren in dit soort organisaties. Niet om criminaliteit op te sporen
(bijzaak), maar alleen om de mensen te vinden die dit doen.
Meer zichtbare politie in de wijken!!Meer controles op overtredingen in de wijken!!
Men heeft de burger nodig om de signalen van hen op te vangen en deze informatie te
verwerken
Ondermijning begint met kleine overtredingen, b.v. zonder licht fietsen Als je weet dat je geen
verbaal loopt met door rood lopen/rijden, doe je het Dus..........
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Straffen verhogen en keihard lichamelijk laten werken.
Niet pappen en nat houden
Straffen verhogen helpt niet. De dader gaat ervan uit dat hij niet betrapt wordt. Dan begint hij er
niet aan, als hij/zij een beetje slim is. De winkeldievegge meent
er in te slagen ongemerkt de zaak te kunnen verlaten, anders begint zij er niet aan.
Zo snel mogelijk ingrijpen. Die rare zeepwinkeltjes die nu ineens weg zijn, daar klopte toch ook
iets niet aan. En hoeveel kapperszaken zijn er niet in Maastricht, daar klopt toch iets niet aan. Wij
noemen dat witwaszaken......
Zoals gesteld moet er een omdenken komen over menselijke waarden. Wat is
nastrevenswaardig, het hebben van geld en goed, of het hebben van goede contacten, het
gevoel erbij te horen, deel te zijn van een geheel en daar ook verantwoordelijkheid voor te
dragen. Scholen zouden kunnen bijdragen in het overbrengen van deze principes door
gemeenschappen te worden waarin het individu gezien en gehoord word ,i.p.v. molochen van
samengevoegde groepen die afgerekend worden op cognitieve prestatie i.p.v. op
medemenselijkheid en kwaliteiten die dienstbaarheid en samenwerking inhouden .
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Maastricht
Ondermijning
07 december 2018 tot 17 december 2018
459
4,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
3 minuten en 52 seconden
18 december 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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