Rapportage TIP Someren
Onderzoeksresultaten veiligheid
6 maart 2019
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Samenvatting
Op stelling "1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’" antwoordt in totaal 75% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 7% van de respondenten antwoordt: “(zeer) mee oneens’. Het meest gekozen
antwoord (64%) is: “Mee eens”.
Op stelling "2 ‘De politie is te weinig in beeld in onze gemeente’" antwoordt in totaal 56% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 13% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens".
Op stelling "3 ‘Aangiftes kunnen prima online worden ingediend’" antwoordt in totaal 30% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 42% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Mee oneens".
Op vraag "4 Hoe kunnen we de veiligheid in onze gemeente (nog) verder verbeteren?" antwoordt
40% van de respondenten: "Meer politie op straat".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Someren, waarbij 189 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Veiligheid

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 in totaal 75% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 7% van de respondenten antwoordt: “(zeer) mee oneens’. Het meest gekozen
antwoord (64%) is: “Mee eens”.

Toelichting
Neutraal




Mee
oneens





Ik vind het niet fijn als het donker is om dan alleen over straat te lopen. Ik voel me
dan niet veilig.
Op zich voel ik me veilig, maar heb wel vaker de achterdeur op slot, sinds we een
WhatsApp buurt app hebben. Daar lees ik berichten op van inbraken..

Omdat ik nog steeds twijfels heb om mijn dochters veilig over straat te laten naar
het park of naar Asten door het tunneltje
Oneens, omdat veiligheid niet alleen over criminaliteit gaat, maar ook over verkeer
en luchtkwaliteit. En in die opzichten hoeft men zich in Someren niet veilig te
voelen.
Te veel voor mee gemaakt.
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2 ‘De politie is te weinig in beeld in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling "2 ‘De politie is te weinig in beeld in onze gemeente’" antwoordt in totaal 56% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 13% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens









Dit is een slechte zaak. Iedereen moet aangifte kunnen doen in zijn
woonplaats/kerkdorp.
Er word te weinig geklontroleerd in de 30 km zones,ze rijden zelf de belangrijke
punten , waar veel ste hard word gereden , gewoon voorbij ik vind dit laksigheid
Geen spreekuur meer in het gemeentehuis. Doen bepaalde taken niet meer.
Ik zie zelden politie in het dorp
Je ziet nooit een wijkagent bij ons in de Loove.
Je ziet zelden nog politie in Someren.
Weinig tot geen politie te zien.

Mee eens



Ik woon sinds 2 jaar in Someren en eigenlijk zie ik bijna nooit een politieauto rijden.
Ook weet ik niet of er bijvoorbeeld een wijkagent is. Ik denk dat de politie
preventief een hele grote rol kan hebben bij het verminderen van de misdrijven.

Neutraal



Ik vind dat ze teveel gericht zijn op snelheidscontroles in het verkeer.

Mee
oneens



De politie hoeft voor mij niet zozeer zichtbaar te zijn; ze moeten er snel zijn als het
echt nodig is.

Weet niet



Ik werk 4 dagen in de week, heb er dus niet echt zicht op
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Er is in onze gemeente geen politiebureau meer. Fysiek aangifte doen kan sindsdien enkel nog op het
bureau in Helmond.

3 ‘Aangiftes kunnen prima online worden ingediend’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling "3 ‘Aangiftes kunnen prima online worden ingediend’" antwoordt in totaal 30% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 42% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Mee oneens".

Toelichting
Mee eens








Bij kleine gebeurtenissen wel. Bij zwaardere vergrijpen (bijv. inbraken) niet
Een online aangifte kan prima bij kleine misdrijven zoals bijvoorbeeld diefstal fiets
of vernieling. Maar ik denk dat persoonlijke contact en aandacht heel erg nodig is
als het een misdrijf betreft die inbreuk heeft op de persoonlijke levenssfeer of er
letsel bij ontstaan is.
Eens met de stelling, maar alleen als de indiener fatsoenlijke feedback krijgt. Niet
alleen een automatisch bericht van ontvangst, maar ook uitleg over wat er met
deze specifieke aangifte gebeurt en welke vorderingen worden gemaakt.
Er is te weinig budget voor goede afhandeling van ernstige gebeurtenissen.
Soms kan alleen via online niet genoeg zijn. Er ontbreken dan te weinig info.

Neutraal





Hangt af van het desbetreffende misdrijf welk men wil aangeven.
Voor oudere mensen wel een probleem
Voor ouderen kan dit wel problemen opleveren, omdat zij geen computer hebben
of niet met internet overweg kunnen.

Mee
oneens




De afstand tot politie wordt op deze manier wel erg groot
De reactie is meestal binnen een seconde binnen met de mededelling dat we daar
niets aan kunnen, maar je moet wel aangifte blijven doen. Ik blijt uiteraard aangifte
doen omdat anders de verzekering niet uitkeerd.
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Zeer mee
oneens





Afhankelijk van wat voor aangifte. Ooit is bijv. slachtofferhulp nodig wat door de
agent opgemerkt kan worden. Slachtoffers zelf zullen dit niet zelf aankaarten.
Daarop is het oog van de professional beter.
Als je getroffen bent door een misdrijf is het denk ik goed uit
verwerkingsoogmerk,dat je ook fysiek je teleurstelling,ergernis,boosheid
en onbegrip kunt delen met de politie.
Dit is voor een aantal mensen ( ouderen, niet digivaardigen etc) niet mogelijk en
vaak heeft de emotie de overhand wat het voor de rest erg lastig is. Men voelt zich
niet gehoord.
Er wordt nog steeds geen rekening mee gehouden dat er een zeer grote groep
mensen is die niet computervaardig is en zeker op deze wijze aangifte geen
aangifte kan doen.
Ik vind dit buitengewoon zeer slechte zaak , als je de politie moet hebben , duurt
een eeuwigheid , zeer slecht dat ze hier in someren , de agent op straat niet kan
aanspreken . daardoor krijg ik een verkeerd beeld , wat een politie in een dorp nog
moet doen
Is een ramp om dit via de PC of wat dan ook te doen. Geen beginnen aan.
Zeker voor mensen die niet zo bedreven zijn op de computer.
Je hebt gewoon het idee niet serieus te worden genomen Dat er dan helemaal niets
met deze aangifte wordt gedaan En zeker onze senioren hoe moeten die zelf online
aangifte doen als ik kijk naar mijn vader of schoonmoeder die mensen hebben nog
geeneens een pc
Persoonlijk contact is belangrijk.




Gelukkig nog geen gebruik van hoeven maken.
Nooit gedaan









Weet niet

Digitaal aangifte doen kan voor een diefstal. Bij een ander misdrijf vind ik
persoonlijke aandacht belangrijk
In een persoonlijk gesprek kan er niets meer vertelt worden. Door wederzijdse
reactie is het beter te onderbouwen.
Je kunt niet alkes online regelen
Je moet je verhaal ook kwijt kunnen en via online is het te onpersoonlijk en geeft
ook te weinig mogelijkheden om dingen goed uit te leggen, ook geeft het
slachtoffer het idee dat er niets mee word gedaan.
Mensen moeten in eigen gemeente aangiften kunnen doen, en zijn eigen verhaal
kenbaar kunnen maken.
Niet alle aangiftes kunnen online.
En er kan nog altijd afspraak gemaakt worden op locatie! Dus niet alleen in
Helmond!
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4 Hoe kunnen we de veiligheid in onze gemeente (nog)
verder verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=178)
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Op vraag "4 Hoe kunnen we de veiligheid in onze gemeente (nog) verder verbeteren?" antwoordt
40% van de respondenten: "Meer politie op straat".

Andere manier, namelijk:

















Alertheid onder burgers vergroten. Iedere burger. Dus niet alleen burgerwacht oid
Betre verlichting in Waterdael2
Boa’s meer zichtbaar op straat
Goede buurt WhatsApp
Houd zelf je buurt in de gaten
Inzet door gemeente en winkeliers
Meer handhaven
Meer Whatsapp buurtpreventiegroepen en extra alert zijn van alle inwoners op verdachte
personen of situaties. Samen voor een nog veiliger Someren begint bij jezelf!
Minder buitenlanders
Nog meer de nadruk leggen op onze dorpsondersteuners dat is laagdrempelig en zij helpen
zeer zeker mee
Op elkaar letten
Posten en suveilleren na sluitingstijd cafes
Strenger straffen
Veiligheid is ook veilig op de weg . Hersel is drama. Lijkt A67 , hard en roekeloos. Flitspalen of
bestemmingverkeer. Wachten is op dode in het verkeer
What App groepen
Xie vraag 3
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Toelichting







Alle keuzes die je hier opgeeft kost geld. En dat is nu juist het problem.
Heel moeilijk voor slachtoffers.
Meer zichtbare politie op straat niet in de auto maar op de fiets of scooter of te voet.!!!!!!!!!
Ga met de mensen in gesprek.
Politie is bijna nergens zichtbaar. Hele slechte zaak,
Verlichting net rode lampjes is veel te weinig. Vervangen door witte led lampen is zuiniger en
beter licht.
We moeten ten eerste de politie weer de macht, uitstraling en respect geven die het korps 40
jaar geleden had, vervolgens moet men enkele wijkagenten in dienst nemen en die houden
direct contact met de mensen en dan worden heel veel problemen voorkomen voordat ze zelfs
ontstaan, ook uit kosten overweging is dat goedkoper dan nu het geval is dat men problemen
oplost als ze er al zijn.

7

2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Someren
Veiligheid
22 februari 2019 tot 05 maart 2019
189
7,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
6 maart 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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