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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Gennep 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
(30%): "Er is geen diefstal, geweld, drugshandel, -productie en/of –vervuiling in mijn woonwijk of
nabije omgeving".
Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (76%): "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 (64%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Gennep, waarbij 61 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.
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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
(30%): "Er is geen diefstal, geweld, drugshandel, -productie en/of –vervuiling in mijn woonwijk of
nabije omgeving".
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Anders, namelijk:



Er is laatst een hennepkwekerij gevonden en vernietigd
Ik hoor weinig over deze zaken, af en toe is er een hennepkwekerij ontdekt in de directe
omgeving

Toelichting






Dit komt veel en veel teveel voor, we worden dan ook niet beschermd door de overheid, en dat
voor AL DAT BELASTING GELD DAT WE BETALEN. Nee sterker nog we gaan massaal moslims
importeren om nog meer belasting te kunnen betalen voor onze eigen ondergang, want de islam
is de meest vreselijke ideologie op aarde en is totalitair. maar we mogen er nu sinds Marakesh
ook niet eens meer over klagen, we moeten vrijwillig onze eigen ondergang betalen, Rutte is een
moordenaar. en groen slinks helemaal. ook zo mooi Jesse klaver zijn woning heeft energielabel
D. maar hij wil wel dat wij arme mensen het volle pond gaan betalen voor het milieu, stelletje
hypocrieten, maar ja die klaver is ook al zo'n achterlijk moslim. overal zitten ze al als
burgemeester en politieke partijen, we gaan helemaal naar de klote hier
Dit weet ik omdat ik erover hoorde of merkte dat er iets gaande was en via internet zag dat dat
zo was. Dan was de politie al aanwezig of geweest.
Is momenteel
Twijfel over een pand in Heiveld Milsbeek
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1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (76%): "Nee".

Toelichting




Feiten betroffen niet mezelf. Heb het van horen zeggen.
Is aL door andere gebeurd, ik heb het gehoord van andere
Waarom ze hebben toch alleen tijd voor een paar blokkeerfriezen
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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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 (64%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:









Beter bereikbaar te zijn voor burgers bv: geen wachtrij voordat je de juiste locatie politie aan
de lijn hebt duidelijkere meld punten voor bepaalde dingen bv: vandalisme afvaldumpen
dierenleed vuurwerk
Geen islam import meer en het geld steken in veiligheid.
Grens controles weer in voeren.. en meer borden in Engels op straat met dat heel de
gemeente vol camera's hangt
Iedereen weet waar de panden en bedrijven zitten waar illegalen dingen gebeuren. Ik denk dat
het een keuze is van de gemeente om niet op te treden. Vandaar dat burgers niets meer
melden.
Meer en langere werkstraffen
Melding laagdrempeliger maken
Ook 's avonds controle op parkeerterreinen
Wijkagent

Toelichting


Er is te weinig blauw op straat . Den Haag denkt nog steeds dat er in Limburg geen criminaliteit
is terwijl wij wel een grensgebied zijn , met als gevolg dat de daders zo de grens over zijn en met
hun handje zwaaien ( tot de volgende ronde ) . De straffen in Nederland zijn vaak lachwekkend .
De daders lopen al weer vrij rond terwijl de politie nog bezig is met het proces verbaal lijkt me
nogal frustrerend voor deze agenten !!!!!!!!
In plaats van een paar uur werkstraf mogen ze ( afhankelijk van het misdrijf ) van mij de bak in .
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gennep
Ondermijning
20 december 2018 tot 02 januari 2019
61
12,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
1 minuut en 20 seconden
2 januari 2019
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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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