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

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 43% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 23% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(36%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (73%): "Er is te weinig blauw op straat".
Op vraag "3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (74%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 85% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 2% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (55%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Landgraaf, waarbij 91 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.

1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 43% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 23% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(36%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee
eens



De veiligheid ( en het gevoel van veiligheid) neemt af met de toename van de
asielzoekers en de moslims die hier een verblijfsvergunning hebben,,,,of die
statushouders zijn....ook de drugsrunnertjes op scooters die vanuit Heerlen hier hun
afzetmarkt hebben gevonden.....of de zogenaamde Kapsalons die her en der hun
deuren openen, als witwasserij of als dekmantel voor hun handeltje te kunnen
verkopen.....

Neutraal



En dit wordt zeker niet bevorderd als ik de politie zie staan toekijken tijdens
veroorzaken van een verkeersinfarct en niet ingrijpt tijdens illegaal afsteken van
vuurwerk omdat zn een of ander drugsdealertje dat zich doodrijdt in de openbare
ruimte herdacht moet worden. hier wordt geen rekening gehouden met
belastingbetalers maar wel met criminelen.
Geen ervaringen, gelukkig
Heb 2 herders die letten mee op op ons



Mee
oneens



Er zijn te weinig agenten fysiek aanwezig. Vooral des nachts zijn er maar enkele
wagens voor heel zuid limburg
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Het is niet zo zeer het "onveilige gevoel" wat hier een rol speelt. Je wil als burger
gewoon kunnen rekenen op dat wat hoort bij de basis taken van een zorgzame
overheid. Dat is dus al jaren zoek in dit land.
Teveel kleine criminaliteit en drugs in een klein dorp met te weinig blauw op straat
en personeel van handhaving niet adequaat.
Veel donkere plekken in de gemeente te weinig verlichting.
Politie zie je bijna nooit.
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2 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de
politie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (73%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:










Bij het bellen van het algemene nummer wordt vrijwel nooit goed doorgeschakeld.
Centralisatie van politie op beperkt aantal plekken; nationale politie
Denk dat oa door recentelijke vernieuwingen aan de wegen in en rondom Landgraaf de politie
moeite zal hebben gehad met t op tijd bereiken van de toegewezen locatie.
Men niet inziet dat het in die 20 % niet smeller kan.
Onder bemenst door jaren lange bezuinigingen!
Personeel handhaving niet adequaat
Prioriteiten stelling van de politie.
Te weinig personeel beschikbaar om het gehele gebied te bemannen.
Ze komen gewoon niet, omdat ze zeggen het is geen spoed

Toelichting





Ik heb het afgelopen jaar een paar keer gebeld en hoewel ik duidelijk Landgraaf zei werd ik
doorgeschakeld naar 's gravenhage.... duh
Kijk naar de landelijke cijfers en dan zie je dat er een onderbezetting is van minimaal 15% wat
nodig wordt geacht om de politie taken naar behoren uit te voeren. Hier in Limburg is de
onderbezetting nog hoger dan het landelijk gemiddelde. Logisch dus dat de politie, ook al stel je
je prioriteiten juist in, vaker te laat komt!
Met te weinig blauw op straat bedoel ik niet dat er te weinig agenten surveilleren in Landgraaf
(omdat dat in algemene zin in Landgraaf niet nodig is omdat er normaliter weinig commotie is
voor politie inzet). Bij spoedgevallen aan de andere kant is t natuurlijk aannemelijk dat, doordat
de politie inzet laag is en de gemeente vrij uitgestrekt, de afstanden voor de agenten groter
worden, waardoor de verlangde tijdsduur niet behaald wordt. Dit icm met de vernieuwingen
aan de wegen de afgelopen jaren en de soms lastig begaanbare/onoverzichtelijke woonwijken
maakt dat 80 procent nog steeds een zeer net percentage is!
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3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij
een spoedmelding?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (74%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:











Andere organisatie.
De bevolking meer serieus nemen
Minder administratief werk
Niet werken met wat de politie belangrijk vindt. Dus prioriteiten stellen.
Uitrukpunt in Landgraaf samenvoegen met Ambulance
Verkeerde volgorde eerst meer agenten , dan meer uitrukpunten
Weer vestigingen openen die gesloten zijn
Weiniger administratieve handelingen voor politie
Ze hadden de politiebureaus gewoon moeten laten
Zie toelichting

Toelichting





1) versneld politie personeel aannemen (bijvoorbeeld door de huidige BOA's door te laten
stromen naar de reguliere politie) 2) extra personeel in laten stromen (dus de middelen
daarvoor vrij maken in de rijksbegroting en een veel actiever wervingsbeleid voeren) 3) De
reserve politie weer meer gaan inzetten bij evenementen en actie's zodat de inzet niet van uit de
reguliere sterkte gaat maar gedaan wordt door personeel dat boven de sterkte is. Hiermee gaat
het niet ten koste van de normale inzet van de reguliere politie.
De vraag suggereert dat de politie vaker te laat is bij spoedmeldingen. Ik heb daar geen
informatie over en kan dus niet beoordelen of de veronderstelling klopt. Ik vind de vraag
suggestief.
Er moet worden nagegaan hoe men effectiever kan werken. Eens kijken hoe men in andere
landen de organisatie is. Heb op TV gezien dat men in Duitsland de organisatie anders, lees
effectiever, is.
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Het is lastig om hier een antwoord op te geven aangezien de toedracht van de spoedmeldingen
niet bekend is. Bijv. In geval van moord(dreiging) of rellen oid is t noodzakelijk dat de politie altijd
op tijd is terwijl bij minder urgente gevallen de nood om op tijd te zijn lager is. Daarbij is t ook
belangrijk om te kunnen weten wat de huidige bezetting is
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Onlangs schreven de burgemeesters van vier Noord-Limburgse gemeenten een brandbrief
aan politiechef Gery Veldhuis over het gebrek aan politiecapaciteit.

4 ‘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 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 85% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 2% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (55%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer
mee
eens



Je ziet nooit politie of er moet wat gebeurd zijn.

Mee
eens



Als er van uit de landelijke overheid niet wordt voldaan aan de basis behoefte van de
inwoners en er dus spraken is van wanbestuur, dan heb je als provinciale overheid de
plicht om te zorgen voor je burgers. Die zorg strekt zich ook uit wat betreft de
veiligheid. Je kunt vaststellen dat bij het verdwijnen van de gelaagde politie
(Gemeente politie, rijkspolitie, etc,) er veel regionale en lokale taken zijn verdwenen
bij de politie. Misschien is het wel eens tijd om te komen tot een Provinciale politie
organisatie die van uit het regionale karakter een betere aansluiting vindt bij de
behoefte in die regio. Als je het op provincie niveau organiseert kun je ook de semipolitionele taken daar onder brengen (Toezichthouder, Boa's, verkeersregelaars etc.)
allen in een organisatie levert een besparing op bij de overhead en geeft een meer
directere betrokkenheid van het personeel bij de burgers. De gemeente's krijgen dan
een evenredig contingent personeel toegewezen en kunnen elkaar ondersteunen bij
evenementen en calamiteiten.
Als grensprovincie hebben we in toenemende mate te maken met
grensoverschrijdende en drugsgerelateerde criminaliteit. Op onderdelen is de
problematiek zelfs vergelijkbaar met die in de Randstad, terwijl de politiecapaciteit
daarbij ver achter blijft. In Landgraaf zelf valt mij vooral het groet aantal
hennepkwekerijen op en toename van het aantal geweldsdelicten met dodelijke
afloop. Hiet moet echt iets aan worden gedaan
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Mee
oneens



Je ziet amper blauw op straat met voornaamste reden dat Landgraaf een fatsoenlijke
gemeente is waar in de regel geen abnormaliteiten plaatsvinden
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Landgraaf
Politie
13 september 2018 tot 24 september 2018
91
10,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 4 seconden
25 september 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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