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

1. Samenvatting
Op vraag "1 Er zijn een aantal aspecten van ondermijning die u kunt signaleren. Aan u de vraag of het
volgende voorkomt in uw woonwijk of in de nabije omgeving?" is het meest gekozen antwoord
(37%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (44%): "Nee".
Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (69%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Eijsden-Margraten, waarbij 47 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Ondermijning
De overheid zet in op bestrijding van ondermijning. Ondermijning is als de boven- en
onderwereld met elkaar verweven raken, en als georganiseerde criminaliteit zich weet in te
dringen in de lokale politiek.

1 Er zijn een aantal aspecten van ondermijning die u kunt
signaleren. Aan u de vraag of het volgende voorkomt in uw
woonwijk of in de nabije omgeving?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Vermoeden aanwezigheid drugslaboratorium

Vermoeden aanwezigheid hennepkwekerij

Drugshandel op straat of vanuit een voertuig

Drugshandel vanuit een pand

Hangjongeren

Geweldsdelict / bedreiging / oplichting

Zakkenrollerij / beroving

Diefstal in woning / woninginbraak

Diefstal fiets

Diefstal Auto

Er is geen diefstal, geweld, drugshandel, -productie en/of –
vervuiling in mijn woonwijk of nabije omgeving
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Op vraag "1 Er zijn een aantal aspecten van ondermijning die u kunt signaleren. Aan u de vraag of het
volgende voorkomt in uw woonwijk of in de nabije omgeving?" is het meest gekozen antwoord
(37%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
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Anders, namelijk:





Burenruzies. (2x)
Corruptie; rechtsongelijkheid
Structureel dumpen van afval Trichterweg, onlangs overduidelijke attributen van een
hennepkwekerij
Vervuiling

Toelichting










Deze delicten zijn voorgekomen, maar niet frequent. Een paar keer in het aantal jaren dat ik
hier woon. Verder voel ik mij heel veilig in mijn wijk en ben niet bang om in de avonduren over
straat te lopen. De sociale controle is groot en dat heeft zijn voor-, maar natuurlijk ook zijn
nadelen!
Ik woon hier pas 6 weken
Misschien wat minder van dat gemakkelijke achter op-het-kerkplein-met-een-bal-spelendekinderen en hondenbezitters jagen en wat meer aandacht voor de echte problemen die de
leefbaarheid aantasten?
Niets van dit alles vindt in mijn omgeving plaats (denk ik).
Politie + handhavers kunnen beter in de avonduren en nachtelijke uren rondrijden dan
overdag.
Te weinig controle en handhaving.
Vooral in avonduren en nachtelijke uren.
Geen wijkagent, handhavers of politie te zien.
Veel te weinig handhaving en controle.
Vervuiling treft men in Eijsden op verschillende plekken aan. Vooral in de Capucijnenstraat
wordt van alles gedumpt bijna iedere dag.van kleding, reclame folders lege plastic flesjes, hout
etc.
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1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=27)
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Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (44%): "Nee".

Ja, bij




Beheerder natuurgebied
Politie
Woning stichting

Toelichting









Diverse malen via dat onprettige contactformulier. Nooit meer enige reactie op vernomen.
Waarom neem ik me de moeite nog?
Gelukkig niet mijn spullen die gepikt worden.
Aan hangjongeren wordt niks gedaan
Heeft geen zin. Wordt weinig mee gedaan.
Ik heb dit via via vernomen. Politie is reeds op de hoogte.
Is opgerold
Meldingen worden veel te traag of niet in behandeling genomen.
Handhavers moeten wat meer zijn waar zij echt bij nodig zijn in plaats van de boeren die nog
over zijn nog meer kapot te maken dan ze al zijn door dat jo-jo-beleid van de overheid,
inclusief Brussel.
Zelf niet zo ervaren of meegemaakt, maar heeft wel in directe omgeving plaatsgevonden
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=45)
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Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (69%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:




Andere prioriteiten te stellen.
Meer openheid
Mensen bestraffen. Loopt hier iemand rond die kleine criminaliteit op grote frequentie uitvoert
maar er telkens mee weg komt

Toelichting








Door dat onredelijke zwijgrecht af te schaffen en advocaten minder macht te geven dan
rechters.
Handhavers en politie moeten meer actief zijn op gevaarlijke momenten (avond en nacht).
Beslist hogere straffen. Zeker als het gaat om moord op onschuldige slachtoffers. Eigenlijk
doodstraf voor dit soort misdadigers, want nabestaanden hebben levenslang en slachtoffer is
vermoord. Rechters moeten op een lijn gaan zitten en dat oneerlijk zwijgrecht moet afgeschaft
worden en dan ook de advocaten minder macht geven om willens en wetens onrecht te
verdedigen.
Handhaving is niet per sé verbaliseren. Toezicht, zichtbare aanwezigheid, is vaak al afdoende.
En kan ook door de "gewone buitendienst" worden gedaan.
Meer blauw op straat en meer contact met wijkagent. Ik heb er hier nog nooit een gezien! Als
die regelmatig op de fiets patrouilleerde, zou dat gunstig zijn en zou je een aanspreekpunt
hebben dat niet zo hoogdrempelig is. Handhaving doet zijn best, maar is vaak niet zo tactvol. Zo
sta je al gauw te boek als melder van zaken en wordt je daar erg op aangekeken door andere
inwoners, die met elkaar heulen. Handhaving en blauw door mensen van buitenaf vind ik een
must omdat de vriendjespolitiek en het elkaar de hand boven het hoofd houden nu merkbaar
is.
Veel meer controleren door de Boa's. en de politie.
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Vooral de handhavers hebben overdag teveel tijd om maar wat rond te rijden om boeren te
pakken voor pietleuterige dingen.
De weinig overgebleven boeren die het toch al heel zwaar hebben om het hoofd nog boven
water te houden nog abnormale boetes opleggen. S.v.p. andere prioriteiten stellen. Zeker wat
veiligheid van mensen betreft.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Eijsden-Margraten
Ondermijning
07 december 2018 tot 14 december 2018
47
14,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
1 minuut en 14 seconden
18 december 2018
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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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