Veiligheidsmaatregelen evenementen
Na de aanslag in Parijs (Bataclan) zijn de veiligheidsmaatregelen bij (grootschalige)
evenementen verscherpt. Toch vielen er onlangs in Manchester doden bij een
zelfmoordaanslag na een concert van Ariana Grande.
Kijkende naar uw eigen bezoek aan evenementen in hoeverre bent u het (on)eens met de
volgende stelling?

1. “Ik heb me in Nederland nog nooit bedreigd gevoeld"
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Ik kom niet op grote festivals



Neutraal



Zeer mee
oneens
Weet niet



Met name de laatste tijd wordt bij concerten goed gefouilleerd. Wat er achter de
schermen gebeurt, zie je niet en heb je ook geen invloed op.
Bedreigd voel ik mij niet maar ik steek mijn kop niet in het zand Ik verwacht dat
beveiliging goed is,en aangescherpt wordt wanneer de dreiging grote word En
ondanks alles gaat het leven door
Ben in mijn winkel met een mes bedreigd, maar is gelukkig goed afgelopen.



Ik ga niet naar evenementen
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1.1 Wat ligt aan deze dreiging ten grondslag?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Conflict met persoon
De vele moslimimmigranten
Frustratie en onvrede
Geld gebrek
Mijn werk
Moslimextremisme
Oorlog
Werkomgeving: Op de Dam in Amsterdam werken terwijl er een aanslag is in Brussel. En dan
zelf klanten met een bepaalde uitstraling te lang op een bepaalde plek bij de balustrade van
de vide op de één van de 5 etage zien hangen, plakken en rondkijken, wekelijks. Zou zo
iemand iets van plan zijn.
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2. Hoe kan volgens u de dreiging in Nederland verminderd
worden? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Alle radicale moslims land uitzetten
Altijd allert blijven
Beter controle aan de buitengrenzen van Europa
Beter tassen controleren.
Betere controles
De media schenken veel te veel aandacht aan het fenomeen 'aanslagen'. Elke detail, alle
personlijk ellende van slachtoffers wordt beerd uitgemeten. Daardoor creëer je juist angst
onder de bevolking.
De plegers voor alle evenementen toegang verbeiden voor zeker 10 jaar
Door iedereen hard te bestraffen die de Nederlandse waarden en normen aan zijn laars lapt!
Door te beveiligen, zonder dat men ze ziet.
Duidelijke scheiding tussen wet en religie, religie niet meer subsidiëren en openlijke afkeer
terrorisme door religeiuze instanties eisen/promoten/ondersteunen
Eindelijk erkennen dat integratie is mislukt en dat de islam voor een groot deel moslims een
excuus is voor asociaal gedrag
Geen paniek zaaien,laten zoals het is
Geenasiezoekers
Gezond verstand , en veiligheidsdiensten moeten naar inzicht, niet geremd door publieke
discussie beslissingen nemen
Hoe of wat je ook doet, 100% veilig krijg je nooit!
Immigratie verminderen
Immigratiestop
Infzettend alert blijven aandacht niet laten verslappen
Is volgens mij niet 100% te beveiligen
Je kunt je niet beveiligen tegen idioten
Je kunt niet alles controleren.
Meer investeren in internetbewaking en blauw op straat.
Meer investeren in politie op straat / wijkagenten
Meer Politie zichtbaar op strat
3











Meer zichtbaar blauw op straat
Minder buitenlanders, buitenlanders, die er zijn meer laten integreren
Mobiele controles aan de grens
Nog meer gebruik maken van camera's
Open pleinen blokkeren met grondpalen die in de grond kunnen weg zakken om auto's die
doorrijden tegen te gaan. Mensen moeten andere mensen durven aan te spreken op het
gedrag, nu is men vaak een soort van struisvogel
Praten en in syrie stoppen laat die ammies maar stikken
Samen ogen en oren open houden. Bevolking voorlichten over waar op te letten
Vluchtelingen beter controleren.
Wetten aanpassen aan deze tijd, bepaalde dingen strafbaar maken die dat nu niet zijn, zoals
bezit van zware wapen , middelen om bommen te maken etc. Bovendien vind ik prima wat de
Imams in Engeland doen, terroristen krijgen geen islamitische begrafenis meer omdat ze slechte
moslims zijn. Dit zou bij weet moeten worden vastgelegd, zou mogelijk afremmend werken.
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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