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

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 70% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(52%) 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 (55%): "Er zijn te weinig ‘uitrukpunten’".
Op vraag "3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (62%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 75% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Mook & Middelaar, waarbij 105 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 70% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(52%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee
eens



De politieposten worden gesloten, dus kan de politie niet op tijd zijn. Gennep en
Mook.

Neutraal





Heb in verleden wel beroep gedaan en er kwam niemand
Hoor in mijn omgeving van criminaliteit, veroorzaakt door druglabs.
Redelijk veel drugs criminaliteit, maar daar heb ik niet veel last van

Mee
oneens



Te weinig politie zichtbaar in Mook op straat. Er is een dame bekend in de wijk die
haar herders hond mishandelt. Al diverse malen is er over gebeld. Wordt niet op
gereageerd.
Wij hadden inbrekers aan de deur. Het duurde 35 minuten voordat de politie er was!
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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 (55%): "Er zijn te weinig ‘uitrukpunten’".

Andere reden, namelijk:
















Bezuinigingen bij de politie
Er zijn te weinig politieagenten
Het bfeit dat we tot de Limburgse veiligheidsregio MOETEN behoren veroorzaakt keer op keer
problemen, niet alleen bij poitie, maar ook bij ambulance. Veiligheidsregio Noord-Limburg is TE
uitgestrekt. M&M bij rebio gelderland zuid en Gennep bij Boxmeer is veel logischer
Het bureau is te ver weg
Te dunbevolkt gebied, waardoor minder blauw per vierkante kilometer nodig op het aantal
mensen.
Te vergelegen voor Venlo, dichtbij Nijmegen
Te weinig agenten
Te weinig agenten in bureau's te ver weg
Te weinig agenten met teveel bureau werk
Te weinig personeel
Te weinig personeel ondanks beloftes van de overheid!
Te weinig politie in een lang gerekt gebied.
Te weinig politiemensen inzetbaar. In Mook al helemaal niets.
Uitrukpunt te ver
Uitrukpunt te ver weg

Toelichting


Ik weet niet waar het "uitrukpunt" 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 (62%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:






Andere indeling veiligheidsregio
Betere omkjlandelijke verdeling
In de regio geen bureaus sluiten.
Minder bureaucratie
Niet alle bureaus sluiten

Toelichting


Dat is niet aan inwoners om daarover te oordelen. politie werkt zelf al genoeg aan verbetering
van dienstverlening.
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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 75% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (40%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer
mee
eens





Mee
eens




Het is schandalig dat alle persoonlijke meldpunten weg worden gehaald. Te weinig
politie mensen aanwezig zijn. Wat er over blijft loopt op zijn tandvlees van de
overuren en slechte beloning. Bel je 112 duurt het lang voordat er iemand aan de lijn
komt. Moet je opnieuw wachten voordat je met het juiste rayon wordt door
verbonden. Krijg je een onbeschofte agente aan de lijn. Ze beloofd dat er een agent
naar me toe zou komen. Ik wacht inmiddels al 14 dagen op die agent. Bizar. Ik bel niet
meer maar los het zelf wel op. Hopelijk krijg ik nooit met een inbreker of erger te
maken. Die kunnen rustig hun gang gaan. Komt toch geen hond om je te helpen. Dat
is Nederland tegenwoordig. Politie wordt uitgekleed. Het volk wat op criminaliteit uit
is lacht zich rot. En worden ze gepakt moet de politie ze weer laten lopen. Politie mag
nauwelijks serieus optreden. En is de dader voor het gerecht, wordt er zachtjes mee
om gegaan anders wordt hij het land uitgezet. Waar zijn we mee bezig zeg? Schamen
moet het kabinet zich. Neem een voorbeeld aan de Duitse politie. Die komen. En
treden autoritair op. Daar laat je het wel uit je kop om de agent te bespugen, uit te
schelden etc.Dus landelijk is er een heleboel mis op dit gebied. Niet alleen regionaal!!!
Ik zie zelden blauw op straat. Helaas af en toe rijdt er een auto rond.
Ik zie zelden een politieagen of agent.
Handhaving is een probleem voor onze gemeente en de regio omdat er te weinig
politie ter beschikking is. Ook de problematiek van de veiligheidsregiogrenzen is
lastig: politie uit Nijmegen is veel sneller hier dam uit Venray/Venlo
Ik mis vooral verkeerstoezicht, met name op snelheid en inhalen op verboden
plaatsen
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Nog nooit blauw gezien in het afgelopen jaar, anders dan bij verkeersongelukken

Mee
oneens



Blauw hoeft niet 'op straat' te zijn om haar taken in te vullen, digitaal bereikbaar zijn
via Whatsapp, Facebook, Facetime/Skype etc geeft ook een gevoel van veiligheid.

Weet
niet



Politieposten worden gesloten, de arbeids mentaliteit verandert, internet vraagt
teveel van het korps. Overheid heeft geen oog voor de regio’s.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Mook & Middelaar
Politie
20 september 2018 tot 03 oktober 2018
105
9,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 6 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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