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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Meerssen nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 55% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(48%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (66%): "Er is te weinig blauw op straat".
Op vraag "3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (79%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 76% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Meerssen, waarbij 29 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Politie
In de eerste helft van dit jaar was de politie in Limburg in bijna 80 procent van de
spoedgevallen binnen een kwartier ter plaatse. Het streefpercentage van 90 procent haalt de
politie in geen enkele Limburgse gemeente. Dit blijkt uit recente cijfers van de politie.

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 55% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(48%) is: "Mee eens".

Toelichting
Neutraal



Redelijk veilig voel ik mij, maar gezien de voorvallen die er geregeld in de buurt
plaatsvinden geeft dit geen veilig gevoel.

Mee
oneens



Nauwelijks zichtbaar politie aanwezig; zo goed als geen toezicht op verkeersgedrag
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2 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de
politie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (66%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:


Poliyie wacht te lang met terplaatse gaan

Toelichting



Het controle gebied vind ik te groot.
Om hier een antwoord op te kunnen geven is het nodig om te weten hoe vaak de politie
blijkbaar niet op tijd is. De politie kan hier zelf het beste een antwoord op geven. Als er
meteen actie wordt ondernomen bij een spoedmelding (beller bepaald de spoed, niet de
politie!) dan zullen ze meestal wel op tijd zijn.
Als er van achter het bureau wordt beslist of is wel of geen spoed is dan denk ik dat je niet
goed bezig bent met het uitvoeren van je functie en dan zou daar iets aan moeten
gebeuren. Als het aantal agenten wordt verdubbeld en ze reageren allemaal hetzelfde/
vergelijkbaar/ niet dan is het totaal zinloos om meer agenten in te zetten.
Naar mijn mening is er meer dan voldoende politie beschikbaar (in heel Nederland).
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3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij
een spoedmelding?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (79%): "Meer agenten aanstellen".

Toelichting



Aangezien de meeste voorvallen 's avonds en 's nachts plaatsvinden vind ik dat er meer
agenten beschikbaar moeten zijn, zodat ze sneller op calamiteiten kunnen regageren
Om hier een antwoord op te kunnen geven is het nodig om te weten hoe vaak de politie
blijkbaar niet op tijd is. De politie kan hier zelf het beste een antwoord op geven. Als er
meteen actie wordt ondernomen bij een spoedmelding (beller bepaald de spoed, niet de
politie!) dan zullen ze meestal wel op tijd zijn.
Als er van achter het bureau wordt beslist of is wel of geen spoed is dan denk ik dat je niet
goed bezig bent met het uitvoeren van je functie en dan zou daar iets aan moeten
gebeuren. Als het aantal agenten wordt verdubbeld en ze reageren allemaal hetzelfde/
vergelijkbaar/ niet dan is het totaal zinloos om meer agenten in te zetten.
Naar mijn mening is er meer dan voldoende politie beschikbaar (in heel Nederland).
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Onlangs schreven de burgemeesters van vier Noord-Limburgse gemeenten een brandbrief
aan politiechef Gery Veldhuis over het gebrek aan politiecapaciteit.

4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 76% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (52%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Neutraal



Overdag lijkt mij het aantal agenten voldoende, maar het mogen er meer worden.
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Zeer mee
oneens



Door iedere keer weer nieuwe regeltjes te verzinnen in het kader van de veiligheid
zal een gemeente op papier wellicht mensen te kort hebben. Als de politie kan doen
waar ze voor zijn dan denk ik dat er ruim voldoende makracht is.
De maatschappij (in zijn totaal) zal veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen
voor hun eigen daden en de gevolgen daarvan (op korte en lange termijn en op heel
veel niveau's) ipv hier laks mee om te gaan en de veiligheid af te schuiven naar
anderen.
Ik heb niks met autoriteiten (van welke orde dan ook) maar ik neem wel
verantwoordlijkheid voor ALLES wat is doe (of juist niet) en schuif dat niet af.
Ik laat mijn gevoel van veiligheid, vrijheid (of welk ander gevoel dan ook) bepalen
door de inzet of capaciteit van iemand anders. Dat is precies hoe machtsspelletjes
(en politiek) worden gespeeld. Creëer een angst onder de bevolking, geef eventueel
een (fictieve) oorzaak, vertel ze een (fictieve) oplossing en men gelooft het meestal
en is bereid hier veel vrijheid en geld voor in te leveren.
Ik heb nergens angst voor en geef de voorkeur aan de bevolking (langzaam en
gedoseerd) wijzer te maken en meer verantwoordelijkheids gevoel te geven. Men
ervan bewust maken dat ALLES te maken heeft met oorzaak en gevolg of je dat
gelooft of niet en of je je de oorzaak nog kunt herinneren of niet.
Dit is iets wat ik denk dat "verplichte lesstof op iedere school" zou moeten zijn.
Zo pak je de oorzaak aan en hoef je niet voortdurend met de gevolgen bezig te zijn.
Maar ja, de westerse wereld is zo "inteligent" dat ze het allemaal beter denken te
weten. De politiek moeten iedere 4 tot 12 jaar alles opnieuw proberen (meestal in
een iets aangepaste vorm) om er vervolgens achter te komen dat het eigenlijk niet
helemaal goed heeft uitgepakt (de ervaringen van de afgelopen 60 jaar zijn blijkbaar
alweer vergeten of er is nooit naar gekeken.
Er wordt nog steeds te veel gehandeld vanuit macht, geld en angst en dat werkt niet
meer. Het is niet meer van deze tijd. VERANDER!
Ik weet dat dit nog enige jaren zal kosten, maar ik werk mee aan het nieuwe
systeem ipv het handhaven van het oude dat naar mijn mening al lang niet meer
werkt (sinds de flower power zijn de al bezig met de verandering en we hebben
onlangs flinke stappen gemaakt maar nu is het tijd dat de politiek, de grote
organisaties en machthebbers gaan beseffen dat het niet lang meer zo door kan
gaan.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Meerssen
Politie
06 september 2018 tot 19 september 2018
29
18,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
0 minuut en 51 seconden
19 september 2018
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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.
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