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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een kerk bezocht?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Enkele keren".
Op vraag "1.1 Waarom bezocht u het afgelopen jaar een kerk?" is het meest gekozen antwoord
(76%): "Ter gelegenheid van een begrafenis".
Op vraag "2 Hoe zou u het leegstaan van de kerk in uw dorp proberen te voorkomen?" is het meest
gekozen antwoord (66%): "De indeling van de kerk veranderen waardoor andere activiteiten mogelijk
zijn".
Op vraag "3 Hoe zou de bestemming eruit moeten zien in de kerk van uw dorp?" is het meest
gekozen antwoord (56%): "Evenementenlocatie".
Op stelling 4 ‘Het kerkgebouw in mijn dorp moet koste wat kost behouden blijven, ook als de
gemeenschap de leegstand moet betalen’ antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
44% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is:
"Zeer mee oneens".
Op vraag "5 Is de sloop van het kerkgebouw in uw dorp/omgeving in de toekomst een optie voor u?"
antwoordt 65% van de respondenten: "Nee".
Op stelling 6 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 64% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(57%) is: "Mee eens".
Op vraag "7 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (57%): "Er is te weinig blauw op straat".
Op vraag "8 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (69%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 9 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 69% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (52%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP PeelenMaas, waarbij 126 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Politie
In de eerste helft van dit jaar was de politie in bijna 80 procent van de spoedgevallen binnen
een kwartier ter plaatse in Limburg. Het streefpercentage van 90 procent haalt de politie in
geen enkele Limburgse gemeente. Dit blijkt uit recente cijfers van de politie.

6 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=125)
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Op stelling 6 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 64% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(57%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer meer
eens



Zeer mee(r) eens.

Zeer mee
oneens



Wordt veel drugs gedeald ook voor mijn deur op de parkeerstrook staan vaak
onbekende auto s met inzittende in.
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7 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de
politie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=124)
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Op vraag "7 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (57%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:







Andere prioriteiten
Prioriteiten bij politiekorps
Te weinig capaciteit binnen de politie
Te weinig politie agenten
Ze hebben zgn. andere prioriteiten
Ze zitten teveel op het bureau en hebben veel teveel bureaucratie en administratieve regels.
Slagvaardigheid ontbreekt.

Toelichting



Heeft allemaal met geld te maken. Regering maakt verkeerde keuzes. De regering kiezen wij
(bevolking zelf) tenminste als we gaan stemmen. Helaas gaan veel mensen niet stemmen maar
mekkeren toch. Ook moet er beter nagedacht worden op wie je gaat stemmen.
Onze gemeente bestaat uit 11 kerkdorpen en de politie kan niet overal en agent stand-by
hebben. Het kan dus zijn dat bij een oproep de politie van verder weg moet komen.
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8 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij
een spoedmelding?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%
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op vraag "8 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (69%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:









Beter organiseren, bureaucratie bestrijden.
Communicatie verbeteren
Efficienter werken
Harder optreden zodat bepaalde gebeurtenissen zich niet herhalen, en dus geen actie meer
nodig is
Harder rijden
Heeft niets met "uitrukpunten" te maken, onze burgemeester gaat ermee akkoord dat er
minder agenten voor de Noodhulp worden ingezet. Hij moet maar eens met de vuist op tafel
slaan en een standpunt innemen.
Mensen bewust maken dat de politie(met sirene) altijd voorrang heeft, zo kan de politie
sneller te plaatse zijn.
Salaris aantrekkelijk maken

Toelichting


We breken hier in Nederland te vlug gebouwen af met als gevolg kapitaalvernietiging. Als we
dan bewust worden van de verkeerde keuze is er geen geld om opnieuw te beginnen. Er wordt
te veel aandacht gelegd op economisch verantwoord i.p.v. op leefbaarheid.
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Onlangs schreven de burgemeesters van vier Noord-Limburgse gemeenten een brandbrief
aan politiechef Gery Veldhuis over het gebrek aan politiecapaciteit.

9 ‘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 9 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 70% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
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Alles begint met voldoende capaciteit en voldoende geschoold ook. Met voldoende
handhaving en daadkracht komt men vanzelf niet meer zo snel in verleiding om
zomaar ergens te parkeren, te snel rijden, hufterig gedrag, drugs en alle andere
zaken ..... de gemeente kan en moet daarin een voorbeeld zijn en er veel meer proactief reageren, in alle wijken en in alle kernen. Dat is een kwestie van keuzes maken
en niets anders!!
Als ik met de fiets/auto onderweg ben zie ik tientallen overtredingen, maar zie nooit
blauw op straat.
Ik zie heel af en toe een politieauto met twee agenten erin maar wat die gaan
doen?? De aandacht ligt meer op het bonnen schrijven en belachelijke boetes
uitdelen dan dat de politie meehelpt aan een betere samenleving. De politie is je
vriend?? Ja da.....g! Ik zie in het centrum nooit een agent per fiets laat staan te voet.
Een wijkagent?? Wat is dat?? Heb ik in mijn buurt nog nooit gezien! Maar ja ?? Ik
woon hier ook pas 46 jaar!!
Het is opmerkelijk dat in Noord-Limburg minder politie te zien is dan in ZuidLimburg. Blijkbaar is het daar ook harder nodig.
Maar de oplossing is niet meer agenten. De oplossing zit in minder bureaucratie,
slagvaardigere organisatie en minder regelgeving
Op de momenten dat ik politie nodig had of in de buurt zou willen hebben was deze
er ook.
Ik Jack natuurlijk niet bepalen of dat voor iedereen geldt en of dat genoeg is.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP PeelenMaas
Herbestemming kerken
Politie
20 september 2018 tot 01 oktober 2018
126
8,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
3 minuten en 0 seconden
2 oktober 2018

7

Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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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