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Bedreigingen sociale media
Onlangs bracht de burgemeester naar buiten dat hij, een wethouder en een politieagent
ernstig bedreigd werden door een man via sociale media. De burgermeester deed aangifte,
waardoor de dader werd gepakt en vast zit.

8 Ben je zelf ooit bedreigd op sociale media?

(n=213)
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86% antwoordt "Nee" op vraag "8 Ben je zelf ooit bedreigd op sociale media?."

Toelichting
Ja




Nee 



Facebook account is in 2017 gehackt en een nepaccount is aangemaakt.
Nav. Een ingezonden brief bij BC
Er stond een heel verhaal in dat de burgemeester bedreigd was maar geen
achtergrondverhaal waarom deze man dat deed.
Dat willen de mensen weten waarom hij dat dit deed,
Niet alleen het ene kant van het verhaal maar ook de andere kant.
Dat gebeurt veel te weinig in de Mooi boxtel krant!
Ik ken wel mensen die bedreigt zijn of in ieder geval worden uitgescholden via Social
media. Je ziet al snel dat mensen heel erg in hun eigen gelijk gaan zitten als je dan het
‘andere geluid’ laat horen krijg je alleen maar bagger over je heen. Vooral Facebook
pagina’s als Boxtelaar zeg het maar is het tegengeluid niet gewenst. Het zijn daar altijd de
andere mensen die het hebben gedaan. Zelfreflectie is geen gemeengoed meer.
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8.1 Op welke manier ben je bedreigd op sociale media?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Binnen 3 dagen betalen aer worden foto's via je tablet worden gemaakt en gebruikt als je niet
betaald
Iemand anders' facebookpagina
Op Twitter
Via bericht aan mij dat de facebook vals was. Zag die zelf niet
Via e-mail
Via een email

Toelichting
Toelichting lijkt mij niet nodig. :



(
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8.2 Heb je hier aangifte van gedaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (48%) op vraag 8.2 Heb je hier aangifte van gedaan? is: "Nee, om een
andere reden. Namelijk:".

Ja, om een andere reden. Namelijk:


Inlichtingen wat te doen

Nee, om een andere reden. Namelijk:









Bij de krant gemeld dat ik mijn e mail etc. Vermeld wil hebben. Is geregeld.
Heb gedreigd met de politie
Ik ben Nasr de
Ik heb mijn adres doorgegeven en gezegd dat ze achteraan in de rij konden aansluiten. Nooit
meer iets van gehoord.
Ik voel me niet serieus genomen door de politie in Boxtel
Politie was niet bereidt tot aangifte niet
Was niet zo spannend
Wel aan facebook die dat opgelost heeft

Toelichting


Aangifte moest van de politie omdat ze dit wilden koppelen aan een andere zaak met de een
zelfde verdachte. Na de aangifte niets meer gehoord.
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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.

5

