Rapportage Tip Roermond politie
5 oktober 2018
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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 51% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 13% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(44%) 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 (66%): "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 (67%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 81% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 4% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Roermond, waarbij 238 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’
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Op stelling 4 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 51% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 13% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(44%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer meer
eens



Ik heb nog nooit iets onveiligs in onze stad meegemaakt.

Mee eens



Deze mensen doen hun uiterste best om op tijd ter plaatse te zijn. We moeten gaan
onderscheiden welke norm er met worden aangehouden. Denk aan verwarde
personen. Huiselijk geweld.

Neutraal



De laatste tijd is er wat meer onrust in Roermond, maar normaal gesproken voel ik
me wel veilig.
De laatste tijd zijner, speciaal in de omgeving van Maasniel, steeds meer overvallen,
inbraken en geweldsdelicten.
Dit gaat de capaciteit en vooral de bevoegdheid van de politie te boven. Vooral nu
Nederland van bovenaf niet te vertrouwen of zelfs super corrupt is, komt de storm
voor onze dienders van twee fronten.
Heb tot nu toe niks vervelends meegemaakt!
Ik heb gelukkig nog nooit een overval of i.d. meegemaakt. Wel verkeerssituaties die
ik gevaarlijk vind, maar misschien is dat meer een zaak voor gemeentebeleid.
Bij een aanrijding waar ik bij betrokken was, was de politie er snel.
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Mee
oneens





Zeer mee
oneens



Ik mijd verlaten plekken, kom niet alleen in het donker thuis. Ik voel me veilig in het
centrum maar let altijd gied op mijn spullen. Verkeerscontroles zijn er.
Ik voel me over het algemeen veilig in deze gemeente. Maar er zijn soms situaties
waarin ik me minder veilig voel.
Meestal wel, maar meer aanwezigheid v politie op straat zou goed zijn.
Gevoel van criminaliteit zit ook in zaken als vervuiling, grafiti en de aanwezigheid
van veel niet-westerse allochtonen.
Politie is weinig zichtbaar en treed niet voldoende op.
Boerka's in winkelcentra, bij zwembaden etc. Geeft mij absoluut geen veilig gevoel.
Ook alle buitenlanders die zich niet aan een Westerse samenleving willen aanpassen
vind ik potentiële radicalen. Ze minachten zelfs onze samenleving door te
provoceren. En als er iets van gezegd wordt ben jij de "racist". Terwijl ze er zelf voor
kiezen om zichzelf buiten deze maatschappij te stellen. 40 Jaar geleden paste zij zich
wel aan. Maar nu zijn er zoveel dat ze zich juist afzetten tegen de Westerse
maatschappij.
Voel me savonds onveiliger en op straten in de donderberg met de drugskoeriers
etc zeker niet, mar ik blijf daardoor niet binnen. Ga met de fiets overal heen.
Een kwartier gemiddelde aanrijtijd zegt niets, er zijn dan situaties wat dat aanrijden
veel langer duurt. Dat inwoners zich "Veiliger" zouden voelen als die aanrijtijd
gemiddeld wordt gehalveerd, scoort dan nog slecht. Mensen bellen hun 'beste
kameraad' niet voor de lol maar in vervelende (nood)situaties of in als bedreigend
ervaren (gevaarlijke) omstandigheden. En dan is elke minuut wachttijd er een
teveel. Binnen de beschikbare capaciteit dient de 'Driehoek' de politieinzet in dit
opzicht anders (beter) te prioriteren.
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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 "5 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (66%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:

























Andere weggebruikers zijn associal geworden
De politie heeft veel taken, te weinig mankracht in gemeente Roermond
De politie is onderbemand m.i.
De politie werkt vanwege de bureaucratie inefficient
Eenrichtingsverkeer en wegwerkzaamheden
Het is te druk op de wegen in het centrum.
Motivatie politie
Onderbezetting
Onjuiste prioriteitenstelling
Onvoldoende capabel om in actie te komen.
Politie zit verstopt achter computers in plaats van op straat te handhaven
Roermond handhaaft niet!
Roermond heeft te weinig handhavers en toezichthouders
Sowieso te weinig politiemensen
Te lang bezuinigd en nu te weinig politie inzetbaar
Te vroeg of te laat is afhankelijk van de noodzaak. Te laat vindt zijn oorzaak in centralisatie.
Decentralisatie is misschien wel de oplossing
Te weinig geld beschikbaar
Te weinig personeel
Te weinig politie.
Teveel administratieve rompslomp voor agenten
Teveel eenrichtingsverkeer, dus omweg
Teveel werkdruk doordat men te weinig mensen heeft
Van de andere kant: 80% binnen een kwartier is best goed!
Verkeersdrukte
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Verkeershufterig bgedrag, niet tijdig ruimte vrijmaken voor politie maar ook ambulances bij
stoplichten of op kruisingen

Toelichting






Er zou meerdere soorten politie moeten komen, milieupolite, drugspolitie etc. en deze dan
vanuit thuis uit moeten late rukken, zoiets als bereikbaarheidsdienst.
Geen idee omdat ik nooit de politie nodig heb gehad.
Gemiddeld cijfer gaat over Limburg en niet over Roermond. Wel is Roermond negatief in het
nieuw Schholincident donderberg - steekincident etc
Nood diensten staan zwaar onder druk
Zie toelichting op vraag 4
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3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij
een spoedmelding?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=223)
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Op vraag "6 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (67%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:




















Absoluut nodig met coffeeshop en overlast DOC
Administratie verminderen
Andere leiding die bereidt is agenten de straat op te sturen
Betere preventie, hier in de straat wordt veel te hard en onbezonnen gereden. Pak dat eens
aan.
De wijkagent meer zichtbaar maken
Dencentralusatie van politiepostem
Je moet veel te kang aan de telefoon wachten �
Meer zichtbaar in alle wijken aanwezig zijn
Minder administratief werk
Minder administratieve taken voor agenten
Minder burocratish.. meer aanwezig zijn
Minder burowerk
Motivatie ?
Motiveer die mensen. Geef hun perspectief en meer bevoegdheden!!
Snellere behandeling in de meldkamer dmv onnodige vragen te stellen bvb bij auto brand wat
voor kleur bouwjaar kenteken
Wijk agenten
Wijkagent meer in de wijk. Vooral op het platteland en dorpen
Zie beantwoording vragen 4 en 5
Zie vraag 5
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Toelichting







Aangezien er in principe maar 2 auto's hoeven te rijden in de ochtend middag en avond en als
die dan net bezig zijn met een andere zaak dan duurt het soms inderdaad langer. Als er dagen
zijn met meer calaciteit dan heb je ook de kans dan men sneller ter plaatse is.
Geen idee hoeveel uitrukpunten de politie hier heeft. Ook geen idee of er te weinig agenten
zijn.
Gemeente (burgemeester Donders) werkt niet mee aan de veiligheid, woon- en leefklimaat.
Voert geen overleg met klankbordgroep en politieke fracties. Zij werkt straathandel in de hand
en verhoogt de criminaliteit.
Meerdere soorten politie zie vorige vraag en vanuit thuis uit laten rukken
bereikbaarheidsdiensten instellen. Deze zijn dan weer te compenseren met vrije uren en of
dagen.
Prioriteiten in opvolging gaan stellen.
Wijk politie indien nodig voor probleemwijken
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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 7 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 81% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 4% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (42%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens










Als ik in de stad loop of in de wijk waar ik woon zie ik noooooit blauw op straat.
Als ik in onze stad loop. is t echt maar zelden dat ik politie zie. je mag in de stad niet
fietsen, want er loopt allemaal winkelend publiek. maar als ik al die fietsers mocht
bekeuren die er fietsen op tijden dat t niet mag, was ik met een paar jaar miljonair.
ook de veel te hard rijders op de Heinsbergerweg. dat is een racebaan geworden
voor motoren. je houdt je hart steeds vast als er weer zo'n scheurijzer langs scheurt.
maar je ziet daar NOOIT politie. en wij komen er twee maal daags met de hond
wandelen. maar we hebben in al die jaren nog nooit een politieagent gezien.
En graag wat meer handhaving op de straat, controles etc. in plaats van een
verkeersboete voor 4 km te hard rijden bij een flitspaal en 100 keer door rood rijden
kan ongestraft.
Er wordt ook veel te weinig gedaan om kleine vergrijpen de kop in te drukken: denk
aan richtingaanwijzers voertuigen niet gebruiken, bij afslaan met de fiets hand niet
uitsteken, fietsers die rotondes verkeerd nemen, rotzooi uit de auto gooien, of
gewoon op straat kieperen al wandelend of fietsend. Als dit soort kleine vergrijpen
gedoogd worden, gaat "wat menig burger" normaal vindt steeds meer de verkeerde
kant op met alle gevolgen van dien. Dus: veel meer blauw de straat op... liefst
incognito en bekeuren die hap! Zo kan de politie makkelijk veel meer inkomsten
genereren. Neem een voorbeeld aan bijvoorbeeld Singapore!
Ik woon in Herten, al 10 jaar, er zou een wijkagent zijn maar ik heb hem nog nooit
ergens zien lopen in de 10 jaar die ik er woon
Is er in Roermond ‘s avonds nog een bezetting in het politiebureau? Verschuiven we
niet te veel naar Venlo?
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Mee eens









Neutraal




Nalatigheid, naïviteit of niet dan wel onvoldoende bestuurskwaliteiten
Zie mijn vorige toelichting. Nog een opmerking. Jullie noemen Gery Veldhuis maar
dan zijn jullie erg slecht op d ed hoogte aangezien Ingrid Schafer al een tijdje de
nieuwe politiechef in Limburg is.
Zie zelden of nooit een agent; soms rijdt een politieauto over de Rijksweg
Extra blauw in de vorm van wijkagenten die de wijk en haar bewoners ook echt
kennen. Er is geen behoefte aan extra dienders die overal ingezet worden.
Ik zie alleen af en toe politiewagens rijden, maar zelden agenten op straat. Wel
stadstoezicht.
Ik zie er nooit een.
Onderwijs, Politie en zorg hebben allemaal te maken met managerial aansturing met
te weinig oog en oor voor de werkvloer
Uit hoofde van overwegingen vanuit veronderstelde risico's mbt de Openbare
Veiligheid, zet de Overheid, lees de burgemeester, oa bij grotere
publieksevementen, 'Duitse' dagen, etc zeer veel politieagenten. Waar grosso modo
Overwerk in vrije tijd wordt gecompenseerd ipv uitbetaald, verdampt 'blauw' voor
de regulier, normale, dagelijkse inzet.
Wij wandelen nog wel eens een keertje door Roermond. Je ziet af en toe
politieagenten maar dat is meer uitzondering dan dat ze er wel zijn.
Zeker in het centrum.
Er is te weinigverdraagzaamheid. Het kapitalistisch neo liberale systeem is de
veroorzaker van onvrede, ongelijkheid en criminaliteit zoals wij die nu kennen
Ik kan hier niet echt over mee praten, woon denk ik in het meest veilige gedeelte
van de stad

Mee
oneens



Juiste inzet. Prioriteiten stellen. Zorgen voor fatsoenlijke beloning.
Administratieve handelingen in korten.
Waardering voor hun werk. (Is er enig zicht op wat deze hulp verleners mee maken
tijdens een dienst)

Weet niet



Dit kun je als burger niet weten.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Roermond
Politie
20 september 2018 tot 02 oktober 2018
238
6,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
2 minuten en 23 seconden
2 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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