Geweld tegen hulpdiensten
Regelmatig komt het in het nieuws geweld tegen hulpdiensten.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “Mensen die geweld plegen tegen hulpdiensten moeten
meteen gestraft worden”
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Hier zouden ouders hun kinderen op dergelijk gedrag moeten aanspreken; er wordt
teveel opvoeding uitbesteedt
Hulpdiensten bieden hulp aan hulpbehoevenden, moet je respect voor hebben
Zeker meteen straffen en goed straffen. Dit is het probleem in Nederland, voor het
stelen van iets wordt je bij wijze van spreken harder gestraft dan voor een echt
serieus misdrijf
Zwaarder straffen!!! zodat andere geweldplegers wel eerst nadenken.. kan wat
afschrikken.
Je mag verwachten dat hulpverleners worden getraind om om te gaan met verbaal
sterke omstanders, tegen fysiek geweld kunnen zij weinig beginnen, anders dan
vragen of een ander de persoon in kwestie kan kalmeren zodat zij hun werk kunnen
doen. Fatsoensnormen dienen door iedereen te worden gerespecteerd. Feit is wel
dat het voor iedereen anders is wat je toelaatbaar vind.
Mits de hulpdiensten zelf geen bedreiging hebben gevormd.
Mits hulpdiensten proffesioneel te arbeid gaan. Uit eigen ervaring meegemaakt dat
er een man op de grondvalt. Bewusteloos met hartslag. Ik probeer deze man te
helpen word ik aan de kant gezet door 2 BOA`s. Ik zeg: jongens leg die man in de
stabiele zijhouding want de kans bestaat dat zijn tong in de keel valt. Kijken er vier
grote ogen naar mijn richting: 'Stabiele wat??' Ik die BOA`s aan de kant gezet en
gewacht tot de ambulance erwas. Op dat moment komt de polite en word ik
opgepakt omdat ik de hulpdiensten in de weg had gestaan. Weg € 60. Maar het
sterven van een persoon was vele malen ergen geweest.
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Dus geef hulpdiensten wel de hulp die ze nodig kunnen hebben in hun functie
Niet alleen geweld tegen hulpverleners. Geweld is altijd onaanvaardbaar en moet
Véél zwaarder gestraft worden.
Het nederlandse recht moet gewoon worden toegepast, niet meer en niet minder.
Je mag eerstens te weten komen wat is de reden van degene die dit doet. Zomaar
zonder meer straffen kan toch niet. u suggereert in dit schrijven dat men zonder
meer dingen mag doen
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Een 36-jarige Venraynaar is door de politie aangehouden en verhoord omdat hij de Politie
Venray in het openbaar heeft bedreigd. In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende
stelling?

2. “Het is terecht dat de verdachte is aangehouden en
verhoord voor de bedreiging tegen de politie”
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En dan een echte straf en niet een werkstraf
Ik denk dat drugs niet legaal mogen zijn. Nu kan niemand er iets tegen doen en het
geweld neemt toe. Venray staat op nr 2 van Nederland en in de top 10 van europa
wat drugs betreft. SCHANDELIJK!!!
Politie moet gezag uitstralen en zorgt voor veiligheid dat is t hoogste goed
Politie moet respect kunnen afdwingen.
Tegevaller is wel dat als politie bedreigd wordt er meteen actie ondernomen. Bij
gewone burgers krijg je vaak te horen dat ze helaas niks kunnen betekenen behalve
een melding maken
Mits, want bedreiging is een ruim begrip. We moeten niet te kleinzierig worden. Dan
maar als vroeger. Had je een grote mond als je uit de Pentagon kwam sloeg de politie
je met de lat en als je dan in de loop van de week thuis kwam kreeg je nog een
klappen van je vader. Want de politie had die ingeseind! En dat allemaal zonder
processen-verbaal, aantekeningen, rechtszaken, hulpverlening ed
Wellicht dat eea als overdreven kan worden beschouwd in dit individuele geval. Ik
ken de casus niet. Het signaal dat aan de samenleving wordt afgegeven heeft zo een
meerwaarde.
Als ik als burger bedreigd word , word mijn melding ergens op de stapel gegooid maar
Ohh als het tegen de politie zelf is dan is er alle tijd dit meteen af te handelen!
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.

3

