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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
(32%): "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 (78%): "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 (72%): "Door de handhaving uit te breiden".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Peel en Maas, waarbij 120 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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Vermoeden aanwezigheid drugslaboratorium
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Er is geen diefstal, geweld, drugshandel, -productie
en/of –vervuiling in mijn woonwijk of nabije omgeving
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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
(32%): "Er is geen diefstal, geweld, drugshandel, -productie en/of –vervuiling in mijn woonwijk of
nabije omgeving".
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Anders, namelijk:





Coniferen in brand gestoken
Ik heb niks opgemerkt. Wil niet zeggen, dat er niks gebeurd
Sterk vermoeden witwassen
Vuurwerk

Toelichting





Het knalt er soms flink op los. De ramen trillen ...
In de regio komen deze signalen regelmatig voor.
Niet merkbaar
Of er op straat gedealt word kan ik niet zeggen want ik hou niet iedere auto in de gaten en ik
denk de meesten bij ons in de buurt niet
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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 (78%): "Nee".

Ja, bij


Verzekeraar

Toelichting











Diverse inbraken gehad, je hoort niets van de politie maar wel van de verzekeraar.
Het gaat vooral om incidenten die al bekend zijn bij de politie
Is volgens mij bij de politie bekend. Vaak gaat e.e.a. gepaard met knallen, ook om middernacht.
Ik heb het idee dat de politie niet uit de auto durft te komen. Zo onder het mom van geen
escalaties oproepen. Komt wel goed als Peel en Maas minder politie ter beschikking krijgt.
Kwam er zelf pas achter nadat het in de (social)media was verschenen
Melding heeft geen zin. te weinig blauw op straat. DE overheid maakt alleen maar meer regels
maar handhaven NIETS !! Straten liggen vol met drempels, snelheidsbeperkende borden worden
te kust en te keur geplaatst en nergens gehandhaafd. De overheid bestaat uit over het paard
getilde snotneuzen zonder enige vorm van (mensen) kennis met aan het hoofd een Pinokio van
de bovenste plank die zichzelf erg goed vindt !!
Niet bij mezelf, maar wel in directe omgeving
Niet persoonlijk gezien of bij betrokken geweest.
Omdat wij een buurt-app hebben en daarop deze meldingen gedaan worden door ons is de
politie bij deze ook op de hoogte,dus;een buurt-app vind ik fijn,je bent meteen op de hoogte van
wat er bij lou in de buurt speelt.
Verschillende keren ingebroken bij ons op straat hiervan hebben we melding gemaakt. Er wordt
ook gedeald op een zandweg. Daarvan een 's geen melding gemaakt
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=116)

72%

34%
6%

6%
Weet niet

Door de
(gevangenis)straffen
te verhogen

Door de handhaving
uit te breiden

Door meer
voorlichting te geven

4%

Anders

24%

Er wordt voldoende
gedaan tegen
ondermijning

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (72%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:











Bewustwording en betere handhaving!
Dwangarbeid moet terug komen, de gevangnissen zijn hotels en straf is straf, veroordeeld voor
1 jaar, ook 1 jaar zitten d lus de gemaakte kosten betalen, bij voorbeeld 365 dagen a €.500,-- is
€.185.000,-Goede screening van kandidaten voor politieke functies
Handhaving uitbreiden? waarom handhaven van de bestaande regels zou al een hele
verbetering zijn.
Leegstaande stallen en loodsen bij boerderijen slopen. Nu blijven deze staan omdat de eigenaar
geen geld heeft om zijn leegstaande bedrijfsgebouwen te slopen. De overheid zou hier veel
meer in kunnen betekenen. Nu zijn armlastige boeren soms uit wanhoop overgeleverd aan
criminelen.
O.a. volg de geldstromen. Volg de benodigde goederenstromen.
Straffen zijn veeeeel te laag. Krijg soms dat men iedereen zijn gang maar laat gaan. Enkelband
en schoffelen lossen dus helemaal geen problemen op !!aar
Terugdringen allochtonen criminelen
Wat bedoelt u met ondermijning???

Toelichting




De criminelen lachen ons uit, ik als belasting betaler moet verantwoording afleggen over iedere
euro die verdiend wordt, de criminelen rijden rond in dure auto's, zitten in de kroegen, alles
afnemen. Als de gestolen goederen niet terug komen hun vastzetten totdat de goederen terug
zijn. Zie overval Nelissen Venlo, gevangenisstraf van enkel jaren, de helft wordt kwijt gescholden
belachelijk.en zodra zij weer vrij zijn, bezitten zij over tonnen geld.
En niet alleen de dealertjes maar waar hun hun handel halen want zoals het nu gaat is water op
een gloeiende plaat gooien Ze worden opgepakt en de zelfde avond dealen ze weer want de
straf die ze krijgen zijn lachertjes
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Er wordt sowieso te weinig aan handhaving gedaan. Verkeersborden bv. worden bij het leven
genegeerd evenals snelheidsovertredingen in de bebouwde kom. Als er geen grote en vooral veel
bekeuringen kunnen worden uitgeschreven is er niets te verdienen en daar gaat het schijnbaar
om. Dit zal wel ontkend worden maar is gewoon de waarheid.
Het is bijvoorbeeld erg gemakkelijk om drugs te kopen en iemand die betrokken is bij de
productie of handel ontvangt maar een kleine straf.
Ouders op de hoogte brengen,want alles begint bij de opvoeding.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP PeelenMaas
Ondermijning
21 december 2018 tot 03 januari 2019
120
8,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
3 minuten en 7 seconden
4 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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