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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Nederweert 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
(41%): "Weet niet".
Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (33%): "Ja, bij
politie".
Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (53%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Nederweert, waarbij 17 deelnemers zijn geraadpleegd.

2

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)

(n=17)
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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
(41%): "Weet niet".
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Weet niet

Vermoeden aanwezigheid hennepkwekerij

Drugshandel op straat of vanuit een voertuig

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%

Anders, namelijk:



Burenruzie, intimidatie, jeugd die buiten andere jeugdigen bedreigen, in elkaar slaan om niks
Lege schuren e.d. dus zal vast ergens wel hennep staan

Toelichting




Er rijd avonds wel eens politie rond, maar even later is t weer raak, vuurwerk etc
In een bos langs de Wessemerdijk vindt vrijwel zeker drugshandel plaats. Iedereen denkt dat
het alleen een homo ontmoetingsplaats is maar gezien de types die er rondhangen denk ik dat
het drugshandel is waar dealer en klant elkaar ontmoeten
We wonen pas in onze buurt en zijn nog niet helemaal bekend met deze zaken, het lijkt
allemaal pais en vree op een gluurder na!
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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 (33%): "Ja, bij
politie".

Ja, bij


In t verleden, bij gemeente en politie, zonder resultaat

Toelichting


Anderen hebben aangifte gedaan.
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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=15)
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Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (53%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:





Ambtenaren aanpakken
Aso gezinnen wacht aanzeggen, of eruit (huis uit) ook somatische dealende dametjes
Beloon aangifte uit boete criminelen
Burger meer mogelijkheden geven

Toelichting




Burger meer mogelijkheden geven: ik ben meermaals in een situatie gekomen die een actie
vereist die mogelijk tegen je gebruikt kan worden. Zo'n situatie komt voort uit het niet of laat
verschijnen van de politie. Ook worden meldingen niet altijd serieus genomen. Concreet
voorbeeld is een melding die ik maakte van een mogelijk op handen zijnde diefstal. De
meldkamer vond mij niet bekwam genoeg om de situatie te beoordelen met als gevolg dat een
graafmachine en gereedschap op een bouwterrein werden gestolen. Zo zijn er wel meer
voorbeelden te noemen. Veel burgers zijn bereid iets te doen om hun directe omgeving te
beschermen maar krijgen daartoe niet de mogelijkheid. Een recente overval op vrienden is
verijdeld door een andere vriend. Daders zijn bekend maar worden niet opgepakt. Waarom niet?
Dit werkt wetteloosheid en dus ondermijning in de hand. Jammer maar een volgende fase is
eigengericht...
Hoek eikenstraat/plataanstraat, dealen. Vaak overlast avonds. Somatische kinderen die nachts
over straat gaan, met tassen vol, daar zou meer controle op moeten zijn, wat zij uitspoken.
Mensen die niet werken en uitkering hebben, aan t werk zetten (verplicht vrijwilligerswerk)
zodat er minder ondermijning is.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Nederweert
Ondermijning
20 december 2018 tot 27 december 2018
17
23,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
1 minuut en 27 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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