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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 stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt "51%" van de respondenten: 1 ‘Ik voel
me veilig in onze gemeente’.
op vraag "2 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (50%): "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 (64%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 79% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Leudal, 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 62% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(51%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer
meer
eens



Het is hier rustig

Mee
oneens



In de buurt kan een crimineel gewoon zijn zaakjes regelen. Hij rijdt al maanden rond
in een auto die geen linker spiegel heeft. Er hangen wat draden langs de auto. Politie
die een privéwoning heeft en er dagelijks langs komt kan het duidelijk zien.
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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 (50%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:










Er zijn veel te weinig handhavers in onze gemeente, die bovendien ook nog eens erg uitgestrekt
is.
Het kan ook zijn dat de beschikbare agenten te veel op kantoor zitten
Ik weet niet hoeveel uitrukpunten er zijn, maar volgens mij s’avonds erg weinig personeel op
de weg.
Onderbezetting politie
Politie moet van Weert komen.
Te weinig autos
Te weinig personeel
Te whining personeel
Veel woninginbraken
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3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij
een spoedmelding?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%
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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 (64%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:





Agenten meer de straat op ipv achter de computer
Goed materiaal
Meer politiemensen
Meldingen vlotter laten verlopen
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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 78% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (44%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens






Mee eens




Herhaaldelijk wordt over de situatie in de Dorpsstraat v.w.b. het wild parkeren
gesproken in de gemeenteraad en worden er toezeggingen gedaan. Helaas de
practijk wijst dit niet uit
Ik zie haast geen politieagenten door de straten van de gemeente Leudal lopen.
Hoogstens als ze in een auto ergens voorbijrijden. Veel overtredingen blijven nu
onopgemerkt door de politie.
Kermis in Heythuysen geen politie of beveiliging gezien terwijl de jeugd
stomdronken over straat zwakten ( alcohol 18+???)
We schijnen een wijkagent te hebben (Horn). Wel al een paar keer per e-mail
kontakt gehad, maar ik heb hem nog nooit gezien. Mijn grootste probleem zijn
ernstige snelheidsovertredingen op de Haelerweg. Er zijn een beperkt aantal
mensen met zeer potente auto die op de Haelerweg heel veel te hard rijden. Ik heb
het dan niet over 10-20 km te hard, maar snelheden waarbij innemen van het
rijbewijs aan de orde is.
Politie is meestal zichtbaar als er een calamiteit gebeurd. Dan rukken er vele auto's
uit. Verder is de politie nauwelijks zichtbaar. Kom ze nooit patrouillerend tegen.
Zeker te weinig blauw op straat maar ook de aangiftes als er iets gebeurt behoef
verbetering als je een afspraak heb gemaakt via Venlo en er dan op het afgesproken
tijdstip gewoon tegen je gezegd word we weten niets en maak maar een nieuwe
afspraak dan maak je jezelf als organisatie ongeloofwaardig
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Neutraal



Wel heb ik wat ombenulligs meegemaakt dat de politie er aan komt en zonder te
situatie te bekijken begint met bekeuren, zonder vraag van foutparkeren, terwijl ik
bezig was warm eten te brengen voor bejaarden, óók aan flatbewoners binnen de
winkelstraat. beetje lomp!
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Leudal
Politie
20 september 2018 tot 02 oktober 2018
91
10,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 7 seconden
3 oktober 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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