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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘De gemeente Etten-Leur is een veilige gemeente om te wonen’ antwoordt 69% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (57%) is: "Mee eens".
Op vraag "1.1 Wat is de reden dat u de gemeente Etten-Leur onveilig vindt om te wonen?"
antwoordt 100% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "2 Voelt u zich veilig op straat in de gemeente Etten-Leur?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Ja, meestal wel".
Op vraag "2.1 Wanneer voelt u zich onveilig op straat in de gemeente Etten-Leur?" is het meest
gekozen antwoord (67%): "Wanneer het donker is".
Op vraag "2.1.1 In welke wijken van de gemeente Etten-Leur voelt u zich niet veilig op straat?" is het
meest gekozen antwoord (100%): "Hooghuis".
Op stelling 4 ‘De bescherming van de dwergvleermuis is belangrijker dan de sloop van een pand’
antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 42% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee oneens".
Op vraag "5 Verandert uw mening bij de vorige stelling wanneer het een andere beschermde
diersoort betreft?" antwoordt 86% van de respondenten: "Nee, mijn mening verandert niet".
Op stelling 6 ‘De gemeente had voor de sloop het gebouw nog een keer moeten uitkammen naar
vleermuizen’ antwoordt 54% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 31% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 154 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Veiligheid
In iedere gemeente is het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen. Graag horen we uw
mening over de veiligheid in de gemeente Etten-Leur.

1 ‘De gemeente Etten-Leur is een veilige gemeente om te
wonen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=154)
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Op stelling 1 ‘De gemeente Etten-Leur is een veilige gemeente om te wonen’ antwoordt 69% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (57%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



Politie en handhaving is regelmatig zichtbaar.

Mee eens



In de late avonduren durf ik alleen over straat te gaan

Neutraal




Er gebeuren tegenwoordig de raarste dingen in de gemeente
Helaas heeft Etten-Leur ook last van de omliggende gemeentes met een hogere
criminaliteit.
In zijn algemeenheid is Etten-Leur een veilige gemeente, maar er zijn wijken die
ik als onveilig beschouw.
Scheelt wel per wijk/straat
Wanneer is het veilig?? Hoe groter het "dorp" word hoe meer er gebeurt.
Het blijft altijd opletten en oppassen.
Kijk maar laatst met de schietincidenten. Wie verwacht dat.?





Mee oneens




Niet meer tegenwoordig
Teveel nachtelijke activiteiten op straat en in paadjes
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1.1 Wat is de reden dat u de gemeente Etten-Leur onveilig vindt om te
wonen? (n=8)
Let op! Erg laag aantal respondenten
Toelichting:









Bijv de recente schietpartijen
Drugshandel
Elke blinde kan zien waar de criminaliteit zit, je hoeft alleen maar te kijken naar de dte dure
mercedessen rijden bij een brand in een drugspand, maar etnisch profileren mag niet meer
dus!!!!!
Hardere criminaliteit
Steeds meer geweldsincidenten, Drugsrunners. Toenemende vervuiling.
Veel criminaliteit, drugs, soms agressieve sfeer in uitgaansleven
Veel geweld en de mensen worden lastig gevallen ook aan huis
Veel inbraken en kleine criminaliteit. Veelvuldig in het nieuws i.r.t. drugsoverlast en inbraken

3

2 Voelt u zich veilig op straat in de gemeente Etten-Leur?
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Op vraag "2 Voelt u zich veilig op straat in de gemeente Etten-Leur?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Ja, meestal wel".

Toelichting
Ja, meestal
wel






Neutraal,
soms wel
soms niet



Bij groepjes hang( drugs gerelateerde ) jeugd voel ik niet veilig



Ik woon aan de rand van wijk Hooghuijs. Daar voel ik me zeker niet veilig. De
laatste tijd lopen er twee dronken mannen in de buurt rond die veel stennis
schoppen. Ook bij de supermarkt komen veel mensen die veel lawaai maken.
In sommige delen van bv de grauwe polder of het hooghuis is slecht overzicht
en laat de verlichting te wensen over. Dat zorgt voor een minder veilig gevoel.



Weet niet

Behalve met bepaalde groepen mensen, mensen die de Nederlandse taal niet
spreken of groepen jongeren die dingen naar je roepen (en denken 'leuk' te zijn)
Ik wel.
omdat ik niet bang ben aangelegd.
maar ik weet dat oudere en soms ook wat jongere zich niet op hun gemak
voelen.
Meestal nog wel, maar ga 's avonds de hond uitlaten terwijl ik mijn wandelstok
bij mij heb, simpelweg ter mogelijke verdediging. Mijn vrouw laat 's avonds
nooit alleen de hond uit.



Ligt er aan in welke straten.
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2.1 Wanneer voelt u zich onveilig op straat in de gemeente
Etten-Leur?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=24)
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Anders, namelijk:

Op vraag "2.1 Wanneer voelt u zich onveilig op straat in de gemeente Etten-Leur?" is het meest
gekozen antwoord (67%): "Wanneer het donker is".

Let op! laag aantal respondenten
Anders, namelijk:





Als je bepaalde personen aanspreekt op hun gedrag wordt je al snel bedriegd
Hooghuis ; park, brede school en parkeerplaatsen
Op bepaalde plaatsen (langs parkeerterreinen)
Wanneer het donker in en de straat verlichting ook nog eens anderhalve week uitvalt in de
winter
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2.1.1 In welke wijken van de gemeente Etten-Leur voelt u
zich niet veilig op straat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=7)
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Op vraag "2.1.1 In welke wijken van de gemeente Etten-Leur voelt u zich niet veilig op straat?" is het
meest gekozen antwoord (100%): "Hooghuis".

Let op! laag aantal respondenten
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Onlangs vonden er twee schietpartijen plaats in de wijk Hooghuis in Etten-Leur. In totaal
heeft de politie hierbij zes verdachten aangehouden. Stel u bent verantwoordelijk voor de
veiligheid in de gemeente Etten-Leur.

3 Hoe zou u de veiligheid in de gemeente Etten-Leur
verbeteren?
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Op vraag "3 Hoe zou u de veiligheid in de gemeente Etten-Leur verbeteren?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Verbeterpunt:".

Verbeterpunt:



















Barbershop in Torenpad sluiten
Beter op signalen wbt drugs anticiperen
Betere informatie ophalen bij bewoners en die heel serieus nemen
Bewoners meer betrekken in soverleggen in wijkgebouwen.
Boa,s beter inzetten
Controle en strenger optreden
Controlle op criminaliteit verbeteren
De veiligheid van de bevolking moet zwaarder gaan wegen dan het belasting heffen op criminele
activiteiten.
Drugs legaliseren, voorkomt veel criminaliteit
Drugscriminalitiet streng aanpakken
Drugsoverlast en drugshandel harder aanpakken.
Echt meer blauw op straat.
Een wijkagent die zn gezicht meer laat zien. Iemand die midden in de wijk 'staat' en als een
laagdrempelig aanspreekpunt fungeert.
Eerder ingrijpen als omwonenden signalen geven dat het ergens niet pluis is.
Handhavers vervangen door politie (indien mogelijk)
Het al is jaren bekend dat er 2 "drugsstraten" in het Hooghuis zijn, doe er eens echt iets aan.
Meer politie, zwaardere straffen
Kan niet voorkomen worden. Ook niet met extra toezicht
Meer (sociale) controle op wietkwekerijen,drugs,wapenbezit,(huiselijk)
gewld,mishandelingen,(buren)overlast
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Meer aandacht en toezicht.
Meer agenten en veel strenger optreden
Meer agenten op straat
Meer bias die controleren op plastic buiten zetten buiten de dagen.
Meer blauw op straat (3x)
Meer blauw op straat, vooral in het centrum
Meer blauw op straat.
Meer burgertoezicht.
Meer cameras en meer capaciiteit van politie en boa's
Meer controle op bepaalde plaatsen
Meer controle op drugsverkeer
Meer controle.
Meer controles en meer luisteren naar de bewoners
Meer controles op drugshandel
Meer intensief toezicht op criminaliteit
Meer nadruk op preventie
Meer politie
Meer politie / bewaking / buurtwachters etc
Meer politie echt aanwezig
Meer politie en handhaving op straat
Meer politie in de vorm van een permanente wijkagent die echt feeën houdt met een wijk! Dus
weet wat er leeft onder de mensen.
Meer politie of handhavers op straat. Zeker bij pleintjes met parkeerplaatsen in drugshandel.
Meer politie op straat en luister naar inwoners als het gaat om veiligheid. vaak wordt de put
gedept als het kalf verdronken is
Meer politie, toezicht op plaatsen waar drugs verhandeld worden.
Meer toezicht
Meer toezicht en politie op straat, sneller ingrijpen, meer zicht op hennep- en wietkwekerijen
Meer toezicht in de wijken
Meer zichtbaar blauw
Meer zichtbaarheid in wie de wijkagenten/boas zijn en hoe je deze personen kunt benaderen.
Meer zichtbare politie op straat
Meldingen van overlast door burgers meer natrekken.
Meldpunt voor verdachte activiteiten
Met enige regelmaat burgers die zich hiervoor opgegeven hebben via een app vragen of ze iets
onregelmatigs hebben waargenomen
Minder bij de gemeente bekende verdachte personen bij elkaar in de wijken laten wonen!
Politie aan het werk in plaats van achter het bureau
Regelmatiger politie te mountainbike
Snelhridbeoerkingen
Straat verlichting aan
Straatverlichting bij parkeerplaatsen
Toezicht
Vaker agenten op straat
Veel meer blauw op straat. Op de fiets en te voet.
Veel vaker politie op straat of 's avonds/nachts rondrijden
Verkeersgedrag fietsers
Verkeersveiligheid kan beter. Met name op kleine rotondes. Reclames daarop zijn
verontreinigingen en zijn niet verkeersveilig
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Verlichting en bossages kort houden
Wijken waar veel rotzooi wordt getrapt, meer toezicht geven.

Toelichting
Niet, dit is niet
nodig






Verbeterpunt:



















Dit kan overal gebeuren
In de wijk het hooghuis ging het ons inziens om een incident. Wij zijn ons hier
niet onveiliger door gaan voelen. Dit incident had ook in andere steden kunnen
plaats vinden. Wij voelen ons veilig in Etten-Leur, het incident heeft dit niet
anders gemaakt.
Volgens mij is de criminaliteit hier altijd gelinkt aan een familieruzie of
drugshandel.
Als je aan de voorkant weet wat er speelt, kun je waarschijnlijk tijdig ingrijpen
als dat nodig is. Excessen kun je niet voorkomen. Soms heb ik het idee dat de
gemeente echt niet weet wat er allemaal afspeelt en de wijkagent krijgt veel te
weinig tijd om in de wijk aanwezig te zijn
Controle op signalen van buren m.b.t. bijvoorbeeld handel in drugs. Beter in de
gaten houden van personen en panden waar mogelijk drugs zouden worden
gefabriceerd dan wel gekweekt d.m.v. financiële triggers.
Dit gebeurd tegenwoordig in elke dorp of stad, maar bij melding van overlast
door burgers deze ook natrekken. Bij de laatste schietpartij merkte de buren
op dat er vaak gedeald werd op het pleintje bij een van de slachtoffers.
Geven overlast met auto's in voetgangers gebied, Shop kan van het knippen
van zijn klanten niet bestaan.
Groepjes waarvan je weet dat ze niks goeds van plan zijn gewoon strenger
aanpakken, desnoods ouders bij betrekken
Incidenten zul je blijven houden, wat je ook aan het verbeteren van de
veiligheid doet.
Je komt nogal eens fietsers tegen die links fietsen, op trottoir fietsen, tegen de
verkeersstrook op een rotonde in fietsen, op voetpaden in wandelgebieden
hard en onvoorzichtig fietsen. Leeftijdscategorie van “ daders”: van 4 tot 84.
Het verkeersbeeld wordt daardoor nodeloos onrustig en er worden ook
nodeloos gevaarlijke situaties gecreëerd.
Meer blauw (politie dus ...landelijk al een groot probleem!) op straat, meer
handhavers die zich duidelijk laten zien én gelden (dus strenger optreden waar
nodig!), camera's op locaties als: verlaten parkeerplekken die vanaf de
openbare weg niet zichtbaar zijn, uitgaansgebied Markt, buitengebied (ook ter
voorkoming van dumpafval).
Meer controle in uitgaans- gebied en probleem wijken
Meer zichtbaar blauw op straat in de avond en nacht
Regelmatig preventieve kontroles houden,en inwoners vragen naar verdachte
zaken en personen
Wijkagent, wijkagent laten zijn. Dus permanent deze agent in de wijk hij hoeft
alleen maar te luisteren en een babbeltje met de bewoners te maken en je zal
zien wat een informatie er komt.alleeen vraag ik mij af of er bij de politie zo
iemand rondloopt, d.w.z. geschikt is voor deze job.
Zeker 10% van de burgers heeft een overheidsverleden in de vorm van politie,
leger, controlediensten et cetera. Mobiliseer die als aanspreekpunten en ogen
en oren.
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Weet niet



Zoals we in heel Nederland al roepen meer politie en handhaving op straat. Op
de fiets of te voet.



Is lastig, want vaak is het het gevoel wat je zelf hebt, terwijl iemand anders dat
in die betreffende situatie/wijk niet heeft. Buurtwacht is een goed initiatief
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Veiligheid
Vertraagde sloop van De Banakker door vleermuis
23 augustus 2018 tot 05 september 2018
154
7,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
2 minuten en 2 seconden
5 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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