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1. Samenvatting
op vraag "1 Wat is volgens jou de oorzaak van de toename van de vele ongevallen op de A73?" is het
meest gekozen antwoord (64%): "Meer vrachtwagens op de weg".
Op vraag "2 Welke tip zou je geven om de A73 veiliger te maken?" antwoordt 84% van de
respondenten: "Tip:".
Op stelling 3 ‘Het is een haalbare doelstelling om voor 2050 alle bestaande gebouwen
energieneutraal te maken’ antwoordt 44% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 42% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
op vraag "4 Heb je (energiebesparende) activiteiten ondernomen om je huis duurzamer te maken?"
is het meest gekozen antwoord (67%): "Ja, ik maak gebruik van energiebesparende lampen".
op vraag "5 Hoe kan de gemeente jou motiveren om (nog meer) ‘groene’ maatregelen te nemen?" is
het meest gekozen antwoord (82%): "Door subsidie aan te bieden".
Op vraag "6 Heb je tips voor andere burgers om zijn/haar huis op een goedkope manier energie
neutraler te maken?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ik heb geen tips".
Op stelling 7 ‘Ik voel me veilig in mijn eigen gemeente’ antwoordt 80% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 7% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (57%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
op vraag "7.1 Kun je kort toelichten waardoor jij je onveilig voelt in jouw gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (73%): "Door (jeugd)criminaliteit".
op vraag "8 Op welke plek in Land van Cuijk voel jij je het meest veilig en het minst veilig?" is het
meest gekozen antwoord (52%): "Ik voel me overal veilig in Land van Cuijk".
op vraag "9 Stel je hebt het voor het zeggen. Wat is het eerste dat je aanpakt of verandert binnen
jouw gemeente, om het veiligheidsgevoel te verhogen?" is het meest gekozen antwoord (63%):
"Meer zichtbaarheid van de politie".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 183 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Veilig wonen
Sint Anthonis is een van de meest veilige gemeenten in Nederland. Datzelfde geldt voor Mill
en Sint Hubert. Grave scoort aanzienlijk minder goed. Dat blijkt uit onderzoek van het AD.

7 ‘Ik voel me veilig in mijn eigen gemeente’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 7 ‘Ik voel me veilig in mijn eigen gemeente’ antwoordt 80% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 7% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (57%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee eens



Helaas gaat het politiebureau in Cuijk weg. Anders was het nog beter geweest.

Neutraal



We hebben in Boxmeer hangplekken waar gedeald wordt. Helaas zien we onze Boa's
alleen bij de controle van het opdoen van hondenpoep e.d. We hebben te weinig
BOA's en blauw op straat.

Mee
oneens



Ligt aan welke wijk in cuijk
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7.1 Kun je kort toelichten waardoor jij je onveilig voelt in
jouw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "7.1 Kun je kort toelichten waardoor jij je onveilig voelt in jouw gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (73%): "Door (jeugd)criminaliteit".

Anders, namelijk:





Agressieve asielzoekers
AZC
Drugshandel die welig tiert
Te hard rijden
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8 Op welke plek in Land van Cuijk voel jij je het meest veilig
en het minst veilig?
(Leesinstructie: we bedoelen hier het gehele gebied, niet alleen je eigen gemeente.)
60%
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op vraag "8 Op welke plek in Land van Cuijk voel jij je het meest veilig en het minst veilig?" is het
meest gekozen antwoord (52%): "Ik voel me overal veilig in Land van Cuijk".

Veiligste plek in Land van Cuijk:



























Beers (2x)
Boxmeer (3x)
Centrum
De Nielt
Eigen huis maar eigenlijk overal
Eigenlijk overal, behalve bij uitgaangsgelegenheden in het weekend
Gemeente Mill & Sint Hubert
Gemeente Sint anthonis
Grave
Haps (2x)
Heeswijk
Heeswijkse Kampen Cuijk
Heeswijkse kampen in cuijk
In de natuur
In mijn eigen huis
Kleine dorpjes
Landhorst
Langenboom (2x)
Maashees
Mill (2x)
Oeffelt (2x)
Omgeving thuis, Sint Anthonis
Oploo
Overal waar mensen zijn
RIjkevoort
Sambeek
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Sint anthonis (2x)
Sint Anthonis (5x)
Sint bTunnis
St. Agatha
St. Anthonis
St. Hubert
St.Anthonis
Thuis (5x)
Thuis, dorp Beers
Vianen
Vierlingsbeek
Wanroij (2x)

Minst veilige plek in Land van Cuijk:






























?
(te) donkere delen buitengebied/Industriegebied
Bij de Maas onder de snelweg
Cuijk (21x)
Cuijk Centrum (rond station) en Cuijk Noord
Cuijk en de donkere wegen in het buitengebied
Cuijk noord (3x)
Cuijk Noord (2x)
Cuijk-Noord, Valuwe
Cuijk/boxmeer
De valuwe in cuijk
Drukke parkeerplatsen
Fietspad tussen Boxmeer en Sint Anthonis savonds
Fietspad tussen Cuijk en Beers. Daar is de verlichting weggehaald
Fietstunnel Vianen naar Cuijk
Gemeente grave door het AZC en gevangenis
Grave
Heeswijk
In sommige steegjes in Boxmeer en in het centrum van Cuijk
Ken ik niet.
Klein weggetje van katwijk naar cuijk.
Kroegen
Noord, bij die vervelende hang jongeren met spraak gebrek. Mag niet meer buitenlander
zeggen toch?
Onder tunneltjes en achterstandswijken
Onvoldoende verlichte fietspaden
Op afgelegen plekken
Padbroek en de valuwe
Padbroek/Cuijk Noord/Centrum Cuijk
Valuwe (2x)
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Toelichting






Cuijk noord en industrie terrein voel ik me niet altijd veilig. andere dorpen weet ik niet want
daar woon ik niet
De subjectieve veiligheidservaring wordt sterk beïnvloed van het moment waarop u dit zou
vragen. 's Nachts is bij inwoners het gevoel van veiligheid veel minder aanwezig dan overdag.
Domme vragen!!
Er zijn wat zones waarvan bekend is dat zelfs de politie daar niet graag komt. Het lijkt me juist
een goed idee om daar dus juist wat vaker met de politie rond te toeren.
Geen woningbouw in omgeving en onkruid is te hoog. Geen controle op hangjongeren.
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9 Stel je hebt het voor het zeggen. Wat is het eerste dat je
aanpakt of verandert binnen jouw gemeente, om het
veiligheidsgevoel te verhogen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=171)
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op vraag "9 Stel je hebt het voor het zeggen. Wat is het eerste dat je aanpakt of verandert binnen
jouw gemeente, om het veiligheidsgevoel te verhogen?" is het meest gekozen antwoord (63%):
"Meer zichtbaarheid van de politie".

Anders, namelijk:




















Aanpak overlast asielzoekers
Aanpassing verlichting met sensoren, camera toezicht. het is van de zotte dat de overheid
afhankelijk is van particuliere camera's.
Afhandelen van aangiften
Bij de pers aandringen niet alleen aandacht te besteden aan negatieve zaken.
Buurtpreventie
Criminelen, raddraaiers etc zwaarder straffen , komen ze uit het buiten land direkt terug
Deskundiger en diverser personeel bij overheid
En daadkracht van de politie!
Hoop dat ook in de toekomst het zo veilig blijft. ogen en oren open houden + de buurt app helpt
daar ook bij. Samen opletten
Jeugd die buiten de boot valt opleiden en begeleiden en daarmee hen een toekomst geven.
Kan ook met wijkagent contact punten of Boa's i.p.v. politie
Meer
Meer blauw op straat niet alleen boetes uitdelen, maar burgers wijzen op overtreding zo voed je
mensen op. Nml is men vaak niet op de hoogte van wijzigingen in regelgeving
Meer BOA's
Meer controleren op drugs gebruik
Meer groen
Meer politie, niet 2 wagens in de nacht van Oss tot bergen. Dat werkt totaal averechts.
Ontslag burgemeester
Regels ook handhaven
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Sluiten AZC
Strenger beleid
Veel harder optreden tegen allerlei criminele activiteiten.
Veiligere verkeers situaties.
Verlichting terugplaatsen op fietspad tussen Cuijk en Beers. Wel hele gemeente led verlichting.
Voel me veilig, allemaal niet nodig
Weg situaties op tijd aanpakken
WhatsApp buurt-app + zichtbaar bord voor Beers
Wijkrangers
Zebrapad met verkeerslichten
Zwaardere straffen. Niet boeven volgende dag weer op straat zetten en burgers helpen die
eigendommen beschermen.

Toelichting











En dan met name in de buitengebieden. In de centra is het naar mijn gevoel erg veilig, daar is
ook sociale controle. Daar waar weinig mensen zijn is mijn veiligheidsgevoel minder. Dit zou
verhoord worden met het idee dat ik 'gezien wordt'.
Er zijn nog diverse plekken in de gemeente waar de verkeerssituaties
onoverzichtelijk/onduidelijk/gevaarlijk zijn. Als regelmatige verkeersdeelnemer zou het fijn zijn
als die gebieden worden aangepakt.
Het fiets pad van Beers neer Cuijk was een van de veiligste fietspaden in de regio, verlicht en
afgeschermd door vangrails en stoplichten om veilig over te steken.
Door de verlichting weg te halen is het echt pikkedonker en word er sávonds en s´nacht geen
gebruik van gemaakt, maar van de oude weg waar sávonds de auto ook wat harden voorbij
komen zetten.
Ik voel me veilig genoeg in Cuijk. Voor mij hoeven er niet meer veiligheidsmaatregelen genomen
te worden.
In het land van Cuijk heb ik eigenlijk nog nooit politie gezien
Ook in buitengebied meer verlichting, en niet te vroeg uitdoen.
Veiligheidsgevoel wordt vooral beïnvloed door hinderlijke overlast, criminaliteit en veiligheid in
de openbare ruimte.
Het aantal misdrijven, verkeersongevallen en de inrichting van de sociale ruimte (zoals met
cameratoezicht) heeft hier in mindere mate invloed op.
Om het veiligheidsgevoel dus te versterken, zou ik zorgen voor de voor het veiligheidsgevoel
belangrijke punten: harde aanpak van hinderlijke overlast, een sterkere sociale controle, het
aanpakken van de "kleine" criminaliteit die in de openbare ruimte plaatsvindt en maatregelen
die direct het veiligheidsgevoel beïnvloeden, zoals meer verlichting op de “donkere” plekken
(denk aan donkere tunneltjes en straatjes) en het weghalen van begroeiing naast de weg.
Vrijwel iedereen waar ik mee spreek wil uitbreiding van handhaving(vooral voor de ander, maar
toch) Daarbij mag het waarschuwingsprotocol drastisch verminderd worden. Boter bij de vis,
dus.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
A73
Duurzaamheid
Veilig wonen
07 juni 2018 tot 17 juni 2018
183
7,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
4 minuten en 7 seconden
19 juni 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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