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Op stelling "1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’" antwoordt in totaal 56% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt: “(zeer) mee oneens’. Het meest gekozen
antwoord (52%) is: “Mee eens”.
Op stelling "2 ‘De politie is te weinig in beeld in onze gemeente’" antwoordt in totaal 59% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 13% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens".
Op stelling "3 ‘Aangiftes kunnen prima online worden ingediend’" antwoordt in totaal 24% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 46% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Mee oneens".
Op vraag "4 Hoe kunnen we de veiligheid in onze gemeente (nog) verder verbeteren?" antwoordt
49% van de respondenten: "Meer politie op straat".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Deurne, waarbij 430 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Veiligheid

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 in totaal 56% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt: “(zeer) mee oneens’. Het meest gekozen
antwoord (52%) is: “Mee eens”.

Toelichting
Mee eens




Neutraal






Omdat ik niet snel denk slachtoffer te worden.
Wel denk ik dat als je de politie nodig zou hebben, dan de 'aanrij-tijd' van de politie
vanuit Asten/Someren erg lang is.
Verbeteringen zijn vooral nodig op het gebied van verkeersveiligheid. Op het
scheidsvlak tussen verkeer en misdaad zou in ieder geval de straatverlichting flink
verbeterd moeten worden om het gevoel van veiligheid te versterken

Het kan je ineens overkomen al denken je ik heb er niets mee het is zo betrekkelijk.
Ik ga bijv nooit s’avonds alleen over straat want de straat verlichting laat zeer te
wensen over tegenwoordig en dat geeft geen veilig gevoel!
Op plaatsen waar veel hangjongeren zijn voel ik mij niet zo veilig. Evenals op
plaatsen waar weinig of geen verlichting is.
Voel me redelijk veilig. Gevoel van veiligheid is wel erg gedaald op bepaalde plekken
waar de lantaarnpalen uit zijn gegaan. Hier is het echt te donker nu (fietspad
vaarweg). Durf mijn dochter er niet meer alleen te laten fietsen.
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Mee
oneens












Zeer mee
oneens










Als ik 's avonds een krantje uit de buitenbus haal en er staan 2 oude autootjes en 'n
dure BMW, vlak bij elkaar in 'n donkere hoek van 't parkeerterrein, dan weet ik 't
wel.
Heb van die BMW het kenteken kunnen lezen en 'm nagetrokken bij RDW,
cat.waarde 110.000 euro. Laatste tijd aardig rustig, maar me veilig voelen, nou nee.
Door weg vallen van verlichting. En dreigende taal van pizzakoerier en postpakket
bezorgers die denken dat ze gewoon over de stoepen en plantsoenen mogen rijden.
En als je ze er op aan spreekt krijg je een grote bel en allerlei bedreigingen na je
hoofd gegooid. Terwijl voetgangers en fietsers bijna om verloten worden gereden
of moeten uit wijken. En dit gebeurt regelmatig in de Koolhof Deurne.
Doordat het extreem donker.durven we bijna het huis niet meer uit. Dit is
onverantwoord beleid van de gemeente!! Klachten hebben geen zin, want men
reageert niet.
Er zijn een aantal plekken in Deurne die je vooral in de avond beter kunt mijden
zoals het Heiakkerpark en kasteelpark.
Ik vind dat er te weinig verlichting is sinds er veel lantaarnpalen zijn verwijderd.
Ik was op de hoogte van het mindere van de straatlantaarns, maar nu het eenmaal
zover is, zijn verschillende stukken wel heel erg donker. Wat voor mij en vele andere
een onveilig gevoel geeft.
Op de fiets in het donker voel ik me niet zo veilig. Er is echt weinig straatverlichting!
Straatverlichting is drastisch terug gebracht in onze straat en in andere delen van
Koolhof. We vinden het donker op straat en voelen ons daardoor niet veilig.
Bovendien voelden we ons niet serieus genomen door de wijkraad/de gemeente
Vrij donker in Deurne
De gemeente heeft in de wijk heel veel lantaarnpalen verwijderd Op TV en via radio
verschijnen aan de lopende band waarschuwingen om als individuele burgers meer
en betere verlichting in EN OM ( !) de woning te laten branden. Een ware gotspe
van de gemeente. Commentaar ambtenares van de gemeente Deurne: via de
telefoon: :verlichting en veiligheid hebben niets met elkaar te maken { dit is
historisch !} De gemeente verwijdert momenteel overal dicht struikgewas dat
zorgde voor moeilijke ttoegang tot de achterkant van de woningen. Resultaat...
Voor ongewenste bezoekers thans vrije toegang tot de achtertuinen (en
achterdeuren/ramen'.
De vermindering van straatverlichting is een misser van de gemeente. Ik voel me
niet meer veilig.
Het is overal.zo.donker sinds een groot gedeelte van de straatverlichting
is.verdwenen
Ik zal echt niet `s avonds alleen over straat gaan. te weinig verlichting.
In het buitengebied van Neerkant is het 's-avonds zeer donker en daarom zeker niet
veilig voor kinderen die van het sporten of vriendenbezoek naar huis moeten
fietsen. De meeste auto's rijden met groot licht, wat zeer lastig is voor fietsers en
voetgangers. Ook zijn er met enige regelmaat langzaam rijdende buitenlandse auto
in de buurt waargenomen.
Vanwege lucht- water- en bodemvervuiling door de intensieve veehouderij en de
mestverwerking op t industrieterrein.
De laconieke houding daarover van onze burgemeester en wethouders!
De bezuiniging op de straatverlichting en de daardoor toegenomen
verkeersonveiligheid.
Dit is naar mijn idee ook crimineel gedrag.
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Weet niet



Zeker nu de straatverlichting op halve kracht aan is.




Ik voel me niet altijd veilig, maar wet niet of dat aan de gemeente ligt of aan mijzelf.
Kan morgen helemaal anders zijn.
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2 ‘De politie is te weinig in beeld in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=406)
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Op stelling "2 ‘De politie is te weinig in beeld in onze gemeente’" antwoordt in totaal 59% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 13% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens













1x in de 2 weken een politieauto in de buurt/de wijk is veel te weinig.
Wijkagent zien we nauwelijks
Aanwezigheid en toezicht in de openbare ruimte wordt gemist. Belachelijk dat er
zelfs tijdens beperkte openingstijden geen politie in centrum aanwezig is. in centyr
De politie is er nooit, de lachwekkende buurtbrigadiers ook niet trouwens. Behalve
bij feesten en evenementen op de markt want dat is gezellig. Nooit zie ik ze in de
buurt, nooit. En bij overlast geven ze niet thuis.
Er wordt overal veel te hard gereden, vooral in de 30km zones. Als je reageert (per
mail) naar de politie wordt er niets aan gedaan. Evenals de stankoverlast, het
illegaal storten van van alles en nog wat.
Het gebied is te groot met maat twee auto’s op de weg, onbegonnen werk.
Ik ben lid van een van de wijkraden. De buurtbrigadier is met allemaal zaken belast
buiten onze wijk en buiten Deurne.
Ik heb al eens eerder aangegeven dat op het gebied van verkeersveiligheid een
controle nodig is, in het centrum word je overhoop gereden door scooters en
brommers en die mogen daar niet komen. Wie doet er wat aan.
Ja, verbaliseren van parkeer-overtredingen bij NS station, daar zijn ze goed in.
Wanneer is de politie nu daadwerkelijk zichtbaar. NOOOOIIIIIIT. Waar zijn die
surveillerende agenten, sociale controle door aanwezigheid is nodig.
Politie? je ziet ze zelden in met name de tussenstraten verschijnen.
Buurtbrigadier/wijkagent? Mooie titel maar geen idee wie dat is. Dit bevordert niet
de (her)kenbaarheid van en het vertrouwen in de politie. Om aangifte van een
misdrijf te kunnen doen, moet van tevoren eerst een afspraak worden gemaakt.
Te weinig zichtbaar

5




Mee eens















Neutraal









Zeker in buitengebieden. op de weg lijkt t alsof alles kan en mag, geen respect voor
niemand, zelfs niet voor groot (landbouw) verkeer
Zie weinig politie op straat, geen bureau meer in Deurne. Onbekendheid met
wijkagent.
Alleen in weekend is politie duidelijk aanwezig buit uitgaansgelegenheden
Eenvoudig verzoek om extra handhaving nav omleiding Hagelkruisweg , levert
capaciteits problemen op bij politie aldus de wijkagent.
De ontstane gevaarzetting door toename van verkeer op de kleinere aansluitende
wegen wordt compleet genegeerd.
Er is toch enig respect als er een politie agent in de buurt is
Er wordt ook niet gehandhaaft door de politie, maar uitbesteedt aan andere
instanties!
Ik vind het erg slecht dat in zo'n grote gemeente geen politiebureau meer is
Meer blauw op straat maar ook sluitingstijd uitgaan naar 02:00 brengen en niet tot
04:00. Tip: houd eens een alcoholcontrole op maandag ochtend en er zullen veel
automobilisten zijn die nog steeds te veel alcohol in hun bloed hebben.
Meer blauw op straat. en het bureau terug
Op drukke dagen zou men vaker door het winkelpubliek kunnen wandelen.
daarmee de fietsendieven de stuipen op het lijf jagen.
Politie in de wijk kan structureler. Om meerdere redenen: betere "know-how" over
de buurt, preventief, sneller reageren, etc.
Voor het veiligheidsgevoel is het fijn als je politie vaker ziet rondrijden of
rondwandelen.
Zelden dat ik een agent zie
Zelden zie ik een patrouillewagen actief. Ik ervaar geen controle op bijvoorbeeld
verkeersgedrag.
Zelden zie ik een politieauto of politieagent(e) in mijn buurt.
Dan zijn er te weinig politieagenten
De zin zou beter kunnen luiden: De politie is te weinig in beeld BIJ onze gemeente.
De politiemensen werken zich een slag in de rondte maar zijn door die drukte slecht
te bereiken en dat vind ik erg. In een plaats als Deurne niet eens meer een
politiepost is zowel belachelijk als slecht voor het contact burger/politie. Hogerhand
zou de prioriteiten 'ns moeten bijstellen.
Ik kan dat moeilijk beoordelen. Ik heb wel het idee dat de aanstelling van
wijkagenten een goede zaak is, het brengt burger en politie dichter bij elkaar.
Daardoor wordt de kennis over de wijk ook vergroot.
Ik weet niet eens wie nu daadwerkelijk onze wijkagent is in de wijk Koolhof die
informatie klopt volgens mij totaal niet. Gezien de reacties van steeds een andere
wijkagent dan die van de Koolhof zou moeten zijn. Plus heb hem hier in onze straten
nog nooit gezien. Laat staan gesproken. En dat heb meerdere buurtgenoten.
Klopt er is weinig politie maar ik vind dit goed. Voor mij hoeft er niet meer politie te
zijn. Wel raar dat je naar Helmond moet als je ze nodig hebt. Er is wel veel afstand
tussen de burger en politie.
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Zeer mee
oneens



Een politieauto of een agent zie je nooit meer in Deurne. Kennelijk is de wijkagent
ook al over boord gezet c.q. wordt die noodgedwongen voor andere
werkzaamheden ingezet. Er wordt idioot hard gereden in de kom van Deurne. Dat
kun je toch eenvoudig met apparatuur paal en perk aanstellen.

Weet niet



Ik kom nooit op straat vanwege mijn handicap
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Er is in onze gemeente geen politiebureau meer. Fysiek aangifte doen kan sindsdien enkel nog op het
bureau in Helmond.

3 ‘Aangiftes kunnen prima online worden ingediend’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling "3 ‘Aangiftes kunnen prima online worden ingediend’" antwoordt in totaal 24% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 46% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Mee eens













Alhoewel er altijd een mogelijkheid moet blijven voor mensen die niet de
mogelijkheid / vaardigheid hebben om online aangiften te doen.
Als het delict ernstig is moet men wel een agent kunnen spreken. En dat kan dus in
Helmond
Dat geldt dan bij zakkenrollen en diefstal van een fiets. Maar bij een inbraak of
geweldpleging vind ik dat je mondeling aangifte moet kunnen doen.
Hierbij is een flinke ‘mits’ natuurljk dat de identiteit van de aangever deugdelijk
moet kunnen worden vastgesteld
Maar dat is misschien niet voor alles fijn.
Maar de politie gaat hier zeer terug houdend mee om ( probeert hier geen
opvolging aan te geven)
Maar er word niks mee gedaan
Maar ze doen er niks mee
Online prima. Maar soms is het ook nodig om iemand van de politie te kunnen
spreken als je ze nodig hebt. Ik zou niet weten hoe dat dan zou kunnen.
Voor kleine incidenten wel. Grote niet
WORDT MOEILIJK VOOR MENSEN DIE GEEN COMPUTER HEBBEN. wAAR EN HOE
KUNNEN ZIJ AANGIFTE DOEN?
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Neutraal









Mee
oneens




















Afhankelijk van het feit waar aangifte van gedaan moet worden. Je moet ook
rekening houden dat niet iedereen dit kan.
Eenvoudige, feitelijke aangiftes oké. Meer gecompliceerde aangiftes dan fysiek
beter.
Ik kan me voorstellen dat men bij ernstiger misdrijf een verhaal kwijt en stukje
geruststelling te krijgen
In sommige gevallen wel die daar handig in is dat geld niet voor iedereen
Niet nodig gehad dus weet niet of en hoe het werkt
Voor sommige aangiftes lijkt me dat prima. Ik denk aan diefstal van materiele
zaken, zoals auto, fiets e.d. En dan voor de generatie tot 65 jaar. Daarboven hebben
de meeste mensen onvoldoende computerervaring.
Maar bij geweldsmisdrijven, aanranding of inbraak in je huis, lijkt het me zinvoller
om de aangifte persoonlijk te doen. De politie kan dan ook ter plaatse komen
kijken.
Zeer afhankelijk van de situatie
't Geeft te weinig kans op maatwerk, want als je na verloop van tijd nog iets aan de
aangifte wilt toevoegen, dan is deze of verlopen, of je moet tel. contact opnemen
met het vaste politietel.nr., waar vervolgens niemand de telefoon opneemt. Omdat
iedereen elders aan 't werk is ? Gruwelijk frustrerend.
Afhankrlijk van wat het onderwerp van de asngifte is
Bij een aangifte dient ook gekeken te worden naar de impact, wat zeer belangrijk is
voor slachtoffers i.v.m. erkenning.
Dat zal vaak wel zo zijn, maar mij lijkt dat dat lang niet in alle gevallen kan bv. ook
moeilijk voor ouderen
Dit moet kunnen in persoonlijk contact
Door al het online gebeuren wordt het leven steeds anoniemer en de afstand tot
instanties letterlijk steeds afstandelijker. Een groep van de bevolking die niet goed is
in online zaken wordt buitengesloten.
Eenvoudige aangiftes on line zijn prima. Complexere zaken betreffen
doorvraagtechniek van de politie. Niet fysiek aangifte doen wordt ervaren als weinig
aandacht mn door de slachtoffers
Eenvoudige aangiftes wel maar soms is het fijn om iemand te spreken
Er wordt maar van uit gegaan dat iedereen een computer heeft, gewoon ronduit
belachelijk.
Er zijn veel ouderen en anderen die hierdoor buiten spel staan.
Face to face is nog altijd het beste. Online kun je niet je ware emotie kwijt
Hangt af van de categorie waarin het valt!
Heb het enkele jaren een keer geprobeerd. Misschien lekker makkelijk voor de
politie zelf maar de onpersoonlijkheid van dit systeem schept duidelijk afstand
tussen politie en burger . Veel ouderen zijn niet handig met computers en zeker met
'on line' handelingen
Het blijft anoniem en er is geen persoonlijk contact. tevens is er geen navolging op
de aangifte
Het is hierdoor te ver van de 'burger' afgeregeld.
Het is voor veel mensen nuttig om contact te hebben met een mens. Ze willen ook
de mensheid achter de politie dat wordt nu gemist en er ontstaat een zekere
afstand.
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Ik meld niets meer bij de Politie want dat heeft toch geen zin. Als er meer mensen
zijn die niets melden zijn de cijfers over criminaliteit dan wel juist? Overigens vind ik
dat ook in Deurne een kleine post zou moeten zijn met een politieagent waar
mensen hun verhaal kunnen doen.
In een gesprek en met de juiste vragen van de politie kun je beter vertellen wat je is
overkomen
In iedere plaats hoort een politiebureau te zijn.
Je wil je verhaal graag persoonlijk vertellen aan iemand,
{uithuilen}
Met name voor oudere mensen is dit lastig. Er is een digid d met smscode nodig.
Die heeft niet iedereen.
Niet alle soorten aangiftes werken online. Op indicatie moet er face 2 face contact
blijven.
Niet elke aangifte is eenvoudig en soms is het van belang voor een goede
communicatie om persoonlijk contact te hebben met een medewerker op het
bureau.
Niet iedereen heeft internet. Of mensen zijn digibeten. Ik vind dat je gewoon
gesproken op een bureau je aangifte moet kunnen doen.
Ouderen hebben daar grote moeite mee.
Persoonlijk contact is heel belangrijk voor het gevoel van veiligheid.
Persoonlijk heb ik er geen probleem mee. Echter Deurne is sterk vergrijsd. Wat
gebeurt er met die aangiften? Worden die administratief afgehandeld of wordt er
ook met een politieoog naar gekeken.
Persoonlijke toelichting erg belangrijk
Soms is persoonlijk contact gewenst
Uiteraard niet in alle gevallen. Bij grotere zaken vind ik een persoonlijk gesprek
wenselijker
Vooral voor ouderen en anderen die de computer niet voldoende beheersen.
Wij weten niet hoe ouderen en/of slachtoffers dit ervaren; dat zou maatgevend
moeten zijn.
Aangifte doen van digitale oplichting is niet te doen. Maar dat is voor mij van 2019
Dat hangt volledig af van het onderwerp van de aangifte. Bedenk ook dat er een
generatie is die niet online-bedreven is.
De politie maakt aangifte doen extreem moeilijk om er v oor te zorgen dat mensen
ervan afzien. Als ik 2 kilometer te hard rijd weten ze alles van mij, als ik aangifte doe
van autoinbraak moet ik (naast mijn kenteken) alle persoonsgegevens en alle
autogegevens opgeven (5 volle pagina's) en binnen 5 minuten krijg je bericht dat ze
niets doen met je aangifte. De politie moet zich diep diep schamene voor hun eigen
beleid (en niet de overheid de schuld geven)
Ik kan als 79-jarige niet genoeg met de computer overweg en ik zie het als
onpersoonlijk.
Ik persoonlijk vind het heel lastig om online aangifte te doen. Het kost heel veel tijd
en het is niete allemaal even duidelijk.
Is technisch onhaalbare zaak door administratieve complexe procedure en
gehannes met Digid vanwege beveiliging in aangifte procedure.
Mensen (veelal ouderen) die niet kunnen of niet in de mogelijkheid zijn om online
aangifte te doen worden extra gedupeerd. Persoonlijk aangifte doen in Helmond
(10 km van Deurne) behoort soms niet tot de mogelijkheden.
Ouderen en mensen zonder internet , vallen zoals gewoonlijk buiten de boot
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Weet niet




Persoonlijk contact is beter
Veel mensen (vooral oudere) vinden dit omslachtig en doen dan maar geen
aangifte.
Via internet is zo afstandelijk en zo onpersoonlijk. je weet nooit of je gehoord wordt
Vreemd he...… maar er is nog steeds een grote drempel voor mensen richting het
internet. (Zelfs na de absurde introductie van glasvezel in deze gemeente diehet
nog niet eens voor elkaar krijgt een fatsoenlijke riolering aan te leggen..)
Zeer moeilijk en slecht antwoord of geen tijd
Zie bovenstaand antwoord, alles wordt bij de burger zelf neergelegd.
Geen ervaring met online aangiftes doen
Ik heb geen ervaring met de aangiftes, niet aan de balie of online. Dus weet niet hoe
het is.
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4 Hoe kunnen we de veiligheid in onze gemeente (nog)
verder verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=416)
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Op vraag "4 Hoe kunnen we de veiligheid in onze gemeente (nog) verder verbeteren?" antwoordt
49% van de respondenten: "Meer politie op straat".

Andere manier, namelijk:




















A de straaterlichtingen in geheel de gemeente laten staan wat kost meer overal ledverlichting of
lantaren palen weghalen waar ze soms een dag voor nodighebben voor 1 lantaarn pal zoals in
Vlierden
Aantal uitgangen bij de wijken inperken en van camera's voorzien.
Actieve burgemeester die zich om het lot van zijn inwoners bekommerd.
Afstand tussen politie en burger verkleinen
Betere onderlinge samenwerking in de woonbuurten. Leren signaleren van onveilige situatie
Betere straatverlichting
Betere verlichting, meer begeleiding in probleemwijken/gezinnen.
Betere/meer straatverlichting
Bevorderen onderling contact tussen burgers
Burgers attent maken op hun verantwoordelijkheidsplicht en solidariteit
Buurtapp
Buurtbrigadier meer in beeld
Buurtwachten in de risico gebieden. daar blijven ze nu weg. doe iets aan dat gajes in de
houtenhoek. en niet wegjagen want dan gaan ze naar een andere buurt. maar aanpakken
Camera bewaking
Daders veel harder straffen.
De politie mensen die op papier hier actief zijn ook daadwerkelijk hier inzetten. Landelijk meer
politie werven en inzetten.
Doeltreffende verlichting
Door zoveel mogelijk verlichting langs de openbare weg te verwijderen!!!!!!
Doorgaan zoals het nu gaat. Af en toe een politie gezicht op straat doet wonderen! Eigen
verantwoordelijk van burgers blijven benadrukken. Dit in samenwerking met een snelle
mogelijkheid contact te krijgen met politie.
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Een herkenbare buurtbrigadier
Eigen beveiliging
Fysiek Meldpunt waar altijd aangifte e.d. gedaan kan worden binnen kantoor uren en waar
voorlichting over veiligheid gegeven wordt. Door vrijwilligers!
Goede verlichting, ook in het buitengebied
Handhaven en daadwerkelijk straffen, niet alleen "mee praten"
Handhaven op specifieke onderdelen zoals drugscriminaliteit
HANDHAVEN VAN WETGEVING!!!
Herstel openbare verlichting waa5r die is verwiujderd en nieuwe aanplant van struikgewas.
In januari is er minder straatverlichting dit is gebeurd zonder overleg. In het centrum minder kan
best vanwege de etalages maar voor de veiligheid in de buitengebieden en wijken is mijns
inziens onaanvaardbaar.
Intelligente (straat)verlichting, buurtwhatsapp, oplettende burgers,
Invoering van doeltreffend beleid om misdaad tegen te gaan.
Laagdrempelige manier van aangifte doen, zodat de echte crimininaliteit ook in beeld komt en
dan mogelijke acties nemen.
Laten zien dat de politie echt iets wil doen aan het oplossen en voorkomen van aanvallen en
diefstallen. Men moet dus zorgen dat er antwoorden komen.
Meer bekendheid van wijkagent
Meer camera toezicht
Meer camera's
Meer en beter zichtbaar zijn.
Meer fysiek kontakt door meer agenten op straat die kontakt zoeken zeker als er plaatselijk iets
speelt. Één wijkagent die half Deurne als wijk heeft is geen oplossing en werkt niet preventief
naar veroorzakers.
Meer jeugdwerkers op straat en in de wijken om drugscriminaliteit onder jongeren te
verminderen
Meer lantaarnpalen aan
Meer licht
Meer licht in de woonomgeving
Meer politie in het buitengebied
Meer straatverlichting (4x)
Meer verlichting
Meer verlichting (zoals het was), en in de 30km zones wegversmallingen of drempels
aanbrengen.
Meer verlichting en handhaving. b.v. fout parkeren in woonkernen
Minder bureaucratie in regelgeving
Nextdoor app
Niet bezuinigingen op straatverlichting
Nog meer whatsAppgroepen
Onderscheiden dat ook ons bestuur crimineel gedrag kan vertonen
Ook aandacht voor kleine criminaliteit,daar begint het namelijk.
Overwegen om straatverlichting weer terug te zetten.
Politie in de buurt die duidelijk aanwezig is en ook beter bereikbaar.uidelijk herkenbare
Politie met een betere uitrusting.
Politie moet snel ter plaatse kunnen zijn. Ook bij minder zware delicten.
Politiepatrouiles in het buitengebied
Preventieve voorlichting geven in de wijk/straat
Probleem jongeren op dienstplicht
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Samen opletten
Sociale controle en je buren kennen!
Steeksproefgewijs redelijk wat politie op diverse locaties
Straat Verlichting die werkt, plantenbakken en verzorgde plansoenen
Straatverlichting
Straatverlichting repareren
Straatverlichting weer terugbrengen in het buitengebied
Veel betere telefonische bereikbaarheid. Ik heb de hoop opgegeven, als ik 's nachts belde omdat
er in het park iets fout ging, dan was het een ramp voordat ik iemand aan de telefoon kreeg.
Veiligheid op de wegen, bijv. de doctor huub van doorne weg en een aantal andere wegen in dat
deel van het industriegedeelte zijn er voortaan een voorrangskruisingen, vreselijk gevaarlijk voor
de schoolgaande jeugd, er wordt veel te hard gereden
Verlichting
Verlichting donkere plekken
Voldoende straatverlichting
Wetswijziging
Wijkagent kis wijkagent en niet inzetbaar voor andere diensten
Zaken niet laten liggen
Zie toelichting
Zorg dat het veilig blijft, laat alle lantaarnpalen in het buitengebied aan.

Toelichting














Als je iets verdachts ziet spreek je de politie eerder aan
De keuzes die gemaakt worden door ons bestuur kunnen alleen door rechtszaken worden terug
gedraaid. De burgers draaien daarvoor dus tweemaal op. De eerste keer door er de dupe van te
worden en de tweede door belastinggeld te verspillen!
De straat verlichting in het buitengebied weer aan doen ,
Strraat verlichting is nu uit en geeft een onveilig gevoel.op het kruispunt hebben vandalen ook
nog een straatlamp vernield. omgezaagd en de nieuwe led lamp meegenomen. bijna 2mnd
geleden en er staat nog geen nieuwe.. trieste zaak
De straatlandtarens laten staan in het buitengebied. Het wordt een spook gemeente. Gevaarlijk
voor het verkeer, diefstal.
De straffen zouden anders moeten zijn. Dit kan gemeente niet doen. Wel landelijk. Wetboek v
Strafvordering updaten.
Drugscriminaliteit in het buitengebied neemt toe.
En als verkeer deelnemer op de fiets voel ik me onveilig automobilisten willen zo snel als het
mogelijk van A naar B en houden geen rekening met een fietser als er een tegemoetkomende
auto aankomt ze rijden je gewoon voorbij bijna je knopen van je jas af voor iedereen is het leven
toch evenveel waard als je nouw fietser of automobilist bent de gr.
Er is steeds minder straatverlichting in de gemeente. Op sommige plaatsen is teveel verlichting
weggehaald waardoor het echt te donker is geworden.
Het is toch idioot dat je in je eigen dorp geen politiebureau kunt binnen lopen,schande!
Het uitbesteden van de gemeente van bv. hondenoverlast aan Helmond leidt tot (nog verder)
verminderde controle, slecht beleid van de gemeente al dat uitbesteden.
Laten ze bij de gemeente maar nog wat beter luisteren naar de wensen en aanbevelingen van de
politie.
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Meer aanwezigheid van ordebwaking bij georganiseerde festiviteiten en controle van de
geprduceerde decibellen, ook overdosis aan geluid kan negatieve uitwerking hebben. Houd
rekening met voldoende verlichting.
Meer zichtbaar en met personele bezetting dan een weggestopte administratieve politiepost in
gemeentehuis Deurne.
Hoeveel (politie)mensen zijn er in de avond-/nachtdienst actief voor de regio Asten, Someren,
Deurne? Ik schat niet meer dan twee, omdat één agent alleen niet mag surveilleren. Dat het er
vier zouden zijn kan ik me niet voorstellen. Alle fte's worden maximaal mogelijk ingezet in
Randstad of hier in deze regio met name in Eindhoven; de regio zoekt het maar uit
Meer zichtbaarheid van politie
Nu komen er agenten van Helmond die hier totaal niet de weg weten dat heb ik zelf wel met ze
onder vonden tijdens de bandenprikker. Ik loop altijd als er iets op de Alert app belangrijk
gemeld wordt en spreek regelmatig met agenten. En daar uit blijkt dat de meeste totaal geen
straten kennis hebben van Deurne en al zeker niet van de Koolhof. Dit was beter toen Deurne
Asten bureau er nog was. Bij mij straat zelf bijvoorbeeld. Als je mijn adres in tikt op navigatie kom
je nooit of zeer zelden daadwerkelijk bij mijn woonadres uit. Dit is al een jarenlange probleem
ook voor ambulances en brandweer. Ik nodig de gemeente graag bij mij uit om hier dit te
ervaren en te bespreken. Want ook dit telt zeker in veiligheid mee.
Ook woningbouwverenigingen hebben hierin een verantwoordelijkheid. Zoals goede verlichting
en toegankelijkheid van gebouwen. Bow heeft totaal geen zicht op wie allemaal ongeoorloofd
een gebouw/appartementencomplex in kan en schuift haar verantwoordelijkheid hiervoor af op
anderen.
Zelf voorzorg en preventie , en indien nodig zelf ingrijpen.
Zorg voor slimme led lantaarnpalen in het centrum, dus met sensor. Dat is een enorme besparing
voor mens dier milieu en natuur. Dan is er ruimte voor het buitengebied om daar ook alle
lantaarnpalen aan te laten. Dit vergroot het gevoel van veiligheid in het buiten gebied. De kans
op criminaliteit wordt weer kleiner, zo ook het dumpen van afval.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Deurne
Veiligheid
22 februari 2019 tot 05 maart 2019
430
4,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
6 maart 2019
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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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