Veiligheid
1. Voel jij je veilig in jouw dorp?

(n=542)
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Er zijn in onze straat mensen die met regelmaat, zelfs af en toe zichtbaar, een oogje in `t
zeil houden
Geen reden om me onveilig te voelen,geen oorlog,normale mensen die een normaal leven
leiden.
Het feit dat je mensen kent en ergens aan kunt kloppen als het even niet zo lekker gaat
maakt dat ik me veilig voel
Niet altijd. als ik alleen thuis ben heb ik ALTIJD de poort op slot. `s-avonds maak ik de deur
NIET meer open. Voor NIEMAND
Nog wel. Maar als straks de jonge mannelijke vluchtelingen geplaatst zijn, vrees ik voor de
veiligheid van mijn dochter en zal ik me ook minder veilig voelen.
`s avonds in het centrum niet, overdag wel
Als er 750 asielzoekers in Blitterswijck komen niet meer.
Sherpa auto, (kasteel ooien) rijden veel te hard door de omgeving te veel vrachtverkeer
door de dorpen
Vluchtelingen Rutten wil ze zelf niet in zijn wijk zet ze ook niet bij een ander in de wijk en
de woningbouw zet alleen maar tuig in goetkope rijtjes wonigen het lijkt net op de
schiderswijk den haag hier en voor sleche mensen doen ze meer voor dan voor de goede
Er wordt de laatste tijd nogal veel ingebroken. Dat geeft een onveilig gevoel.
Meestal wel...
Wij gaan niet meer naar buiten als het donker is. Overdag alles op slot.
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1.1 Wat geeft jou een onveilig gevoel?

(n=5)

(meerdere antwoorden mogelijk)
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drugs overlasr blaffede honden
in mijn straat verschillende huizen met vluchtelingen
inbraak
slecht verlichte fietspaden
teveel oostblokkers

In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

2.1 ‘De media beïnvloeden mijn gevoel van veiligheid’
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Gevoel van onveiligheid wordt bevorderd door continue aandacht voor
aanslagen, extra urenlange journaals.)
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Niet zo zeer in ons eigen dorp maar wel buiten het dorp. Ik zou nu niet zo snel
naar een grote stad gaan, bijv. Amsterdam en al helemaal niet naar het
buitenland, Bijv. Parijs.
Dat gebeurd zelfs als je denkt dat je je daarvoor kunt afsluiten. Media
beinvloeden altijd, bewust en onbewust.
De laatste tijd is er alleen maar aandacht voor de terreurdreiging, terwijl er in
Nederland bijna niets gebeurd. Elke dag vallen er slachtoffers in Afrika, maar
daar hoor je niets over in de media, wanneer er in Parijs of Brussel iets gebeurd
is het meteen groot nieuws.
Het is een wedstrijd in de media,wie het meeste angst aan kan jagen!
Ik denk als de media zich een beetje rustig blijf in plaats van onrust stoken blijft
alles zoals het is
Ja en dat is jammer want ik denk dat er niet altijd een reëel beeld geschetst
wordt. Alles is manipulatief. Van fotografie tot verhalen. Toch merk ik aan
mezelf dat ik hier zo nu en dan in trap en dan beïnvloed dit mijn gevoel van
veiligheid.
Ja, daar hoort een enquete als deze ook wel wat bij?
Niet alles hoeft in de media gemeld te worden.
Uiteraard speelt dit wel mee want of je wilt of niet maar het beïnvloedt
ongemerkt toch je doen en laten.
Vanwege de aanslagen in parijs word er erg veel over terrorisme gepraat, wat
ook wel logisch is natuurlijk!
Al ben ik wel van mening dat ze vaak eenzijdig belichten en niet neutraal zijn. En
of het altijd de waarheid is, dat betwijfel ik.
De gebeurtenissen doen dat.
De media heeft de plicht ons objectief vanuit verschillende
kanten/visies/beleid/bestuur en wetgeving en besluitvorming te informeren
Uiteindelijk beïnvloed de media mijn gevoel niet, maar ik ga er wel meer over
nadenken!!
Veel drugsovelas veel rotzooi hangjongeren vernielingen heel veel overlast
blaffende honden en parkeerovelast van Polen die hoeven geen wegen
belasting te betalen die fieze buitenlanders die krijgen alles klaar hier in
Nederland fies volk ik sten op geert wilders .
Ze beïnvloeden mijn onveiligheid
Zij geven met hun subjectieve weergave een bijdrage aan onveilig gevoel
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2.2 ‘Ik ga nu, naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en de
huidige terreurdreiging, liever niet naar een grote stad in
Europa’
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Geert wilders roep dat onderwerp al jaren elke dag op tv die man heeft toch
maar altijt weer gelijk en niet die andere slaapmutsen zo als Rutten geen
moslims in Nederland aanslagen dat zit in het moslim geloof dat zegt een
moslim zelf die geven het zelf toe
Het lijkt opeens geen `ver van mijn bed show` meer.
Ik zou bepaalde steden op dit moment mijden.
Je wilt je niet laten beïnvloeden door de terreur, maar dat doe je toch een tijdje.
Vooraf toch eerst kijken naar actualiteit en reisinformatie.
Ik kom niet zo vaak in een grote stad maar ik zou het wel overwegen of het wel
perse moet
Je moet het niet 'opzoeken'.
Ik ga graag naar een Duitse of Engelse stad. En dat blijf ik doen. Frankrijk is nooit
'mijn ding' geweest.
Mee oneens. Maar ik zou niet zomaar naar iedere stad gaan. Ik denk wel eerst
na vantevoren...
Zal wel moeten wil ik mijn kinderen kunnen zien.
Als we hier aan toegeven worden zij steeds sterker.
Ik laat me niet gek maken. Elke dag vallen er meer doden in het verkeer dan dat
er mensen geterroriseerd worden. Ik zie het in perspectief. Dat zou de media
ook veel meer moeten doen.
Ben niet zo reislustig maar laat me ook niet afschrikken door al doe
terreurdaden. Ga er van uit dat er overal nu goeie bewaking is.
Dit is heel dubbel. Van de ene kant probeer je jezelf niet in gevaarlijke situaties
te begeven en van de andere kant weet je dat terroristen dan precies hun zin
krijgen omdat ze zo voor ontwrichting van het dagelijks leven zorgen.
Soms zegt mijn gevoel nee, soms zegt mijn gevoel `doe normaal`.
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2.3 ‘Ik vermijd drukke, openbare plekken’

(n=539)
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Ik voel me op zeer drukke plekken zonder meer niet op mijn gemak, ook zonder
terreurdreiging
Bij grote steden
Geert wilders na lullen vezin zelf maar iets.geen vluchlingen in horst oprotten
met die rotzooi geluzoekers zet ze maar langs de burgemeester neer maar niet
langs mij ik stem allang vanaf het begin altijt op geert widers en niet op die
ander slaapmutsen.
Doe ik altijd al.
Ligt er aan waar naar toe. Een theater, voetbalstadion etc zal ik momenteel
vermijden
Niet nu alleen. Maar altijd al de laatste jaren
Voor mijn werk reis ik met de trein dus is het onmogelijk om drukke openbare
plekken (stations) te vermijden. Ik let wel meer op en kijk meer om me heen. Ik
let daarbij vooral op hoofddoeken, mannen in lange jurken en met baarden en
pakketten en tassen die onbeheerd staan.
Als ik iets moet hebben en het is toevallig in een druk gebied zal ik zeker even
goed gaan kijken
Dan kan ik niet door een stad lopen om van a naar b te komen
Ik laat me door terreur niet wegjagen van de leuke dingen in het leven. Dat is
namelijk precies wat die terroristen willen. Daar moeten we vooral niet aan toe
geven. Maar aan de andere kant ben je wel wat alerter.
Wat zijn drukke, openbare plekken...... Moeilijk om te zeggen.
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