Rapportage TIP Leudal
Generiek december
2 januari 2019
Inhoudsopgave
1. Samenvatting

2

2. Rechte tellingen

3

Ondermijning

3

3. Onderzoeksverantwoording

8

Toponderzoek

9

1

Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Leudal 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
(42%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (66%): "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 (66%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Leudal, waarbij 98 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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15%
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13%
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12%

11%

8%

6%

3%
Weet niet

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

0%

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
(42%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
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Anders, namelijk:













Belachelijk hard rijden met auto's
Bewust negeren van bestaande regelgeving op velerlei gebied
Brandstichting in heg.
Door enkele word er extreem hard gereden hier op Ophoven.
Door politiek ondeskundig handelen is er in de gemeente Leudal een camping getransformeerd
naar massale huisvesting van arbeidsmigranten
Hard rijden
Het plaatsen van een geweldadige wmo klant met pgb in een woonwijk regelrecht vanuit een vd
zwaarste afdelingen voor verstandelijk beperkten in onze regio
Momenteel n.v.t.
Regel matig. Inbraak
Via buurt app wordt evt vermoeden van diefstal inbraak en verdachte personen doorgegeven
aan politie
Wel ooit inbraak en vandalisme, maar zelden (zover ik weet tenminste)
Wietkwekerij onlangs opgedoekt

Toelichting





De laatste tijd is het weer raak in onze buurt Vlassstraat en Tienderweg
Ik woon hier nog maar kort.
Tja, bovenstaande is wel eens gebeurd hier in de buurt
Zover ik weet komt het niet of nauwelijks voor, maar vaak kun je in de medemens vergissen.
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1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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66%

60%
50%
40%
30%
21%
20%

17%

10%

5%

0%
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Ja, bij gemeente

Ja, bij

Nee

Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (66%): "Nee".

Ja, bij




Is bekend
N.v.t.
Wethouder

Toelichting














De Politie is door de slachtoffers gewaarschuwd
Diefstal pas later gehoord
Diefstallen hebben plaatsgevonden en anderen ( eigenaren) deden reeds aangifte !
Geen concrete aanwijzigingen....
Gehoord van mensen die daar vaker wandelen. Bij oud voetbalveld nunhem
Hoorde het later pas
Is bij de politie bekend en gebeurt incidenteel op kleine schaal
Middels buurt app is bericht doorgegeven
Nee, want die keren dat dat voorkwam heb ik dat juist pas later vernomen uit derde hand
Teleurstellend was de reactie dat ik op moest passen met 'verdachtmakingen'. Ik heb nooit meer
gebeld. Wel werd er een tijd later een hennepkwekerij geruimd.
Volgens de wijkagent, die ik nog nooit gezien heb (alleen kontakt per mail), valt het wel mee. In
aantallen zou dat kunnen, maar er zijn een beperkte hoeveelheid auto's die heel veel te hard
rijden.
Was bij de buren, Er is wel aangifte gedaan
Wist het zelf niet maar heb van div. kanten vernomen dat politie er gewoon niets doet met
meldingen van wietkwekerijen, diefstal en bedreiging. Politie is niet eens meer normaal
bereikbaar.
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(n=96)
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(Meerdere antwoorden mogelijk)
66%

Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (66%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:














Als delicten gepleegd worden door mensen van buiten Nederland (oost-europeanen,
asielzoekers e.d.), dan dient na de straf uitzetting te volgen
Door na te gaan wie er in de dorpen altijd verdacht zijn geweest onder de bevolking en deze
strenger te controleren
Hennepteelt legaliseren. Dan is het niet meer interessant voor criminelen. Het sluiten van een
pand nadat er een kwekerij is opgerold, vind ik geen juiste maatregel. Levert verder ook niets
meer op dan alleen maar ergernis en schade voor de verhuurder. (Hij weet vaak van niets.
Meer buurtapp
Mensen serieus nemen bij aangifte. Mee politie
Onteigenen bezit van criminelen en aanhang
Opruimen van woonwagenkampen
Standvastig beleid en geen zwabberbeleid e.o. coalitiecompromissen
Vooral uitbreiding van handhaving
Wat betreft de vervuiling, zie je de fietsroutes van Jan Linders alle richtingen uit, zie je blikjes
drinken etc. Misschien toch op meer plekken een vuilnisbak of blikvanger. Het lokt ook uit, om
daar meer te dumpen, maar dan is het wel meer op 1 plaats. Verder zou ik het een goed plan
vinden om bv een project op de basisschool. Geef bv Groep 8 € 50,- voor een afscheid en dat ze
dan in een project buiten vuilnis oprapen. zo hoop je hen bewust te maken.
Wijkagent invoeren
Zichtbaar Blauw
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Toelichting







De handhaving in heel Nederland op veel gebieden faalt. Daardoor wordt het een steeds grotere
puinhoop. Pakkans en oplossingspercentages moeten fors omhoog. In de hele keten (toezicht,
handhaving, OM, rechtspraak en straftenuitvoerlegging) moeten er 50.000 - 100.000 mensen bij
om het tij te keren.
Er word hier veel te weinig aan gedaan door de politie/overheid. De politie wil wel maar heeft
totaal onvoldoende mankracht en middelen.
Verder moet er heel veel strenger gestraft worden. Rechters zijn veel te mild tegen deze
uitwassen en de wet moet derhalve drastisch aangepast worden.
Gemeente geeft ondermijning als speerpunt
Mensen duidelijk maken waarop men moet letten en welke verdachte situaties er kunnen zijn.
Dit zet de mensen aan het denken , waardoor mensen iets signaleren wat herkenbaar is.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Leudal
Ondermijning
20 december 2018 tot 01 januari 2019
98
9,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
1 minuut en 32 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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