Camerabewaking Roeffen Mart
Om vandalisme tegen te gaan heeft speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst camera?s
opgehangen.

1 ‘Ik heb begrip voor de plaatsing van de camera’s, ook al tast
het de privacy van burgers aan’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=534)
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Op stelling 1 ‘Ik heb begrip voor de plaatsing van de camera’s, ook al tast het de privacy van burgers
aan’ antwoordt 91% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 4% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (61%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
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Als je niets te verbergen hebt is het voor het plezier van onze kinderen.
Als je niets te verbergen hebt, vind je het niet erg om in een speeltuin op camera te
komen.
Als je niks te verbergen hebt hoef je ook nergens bang voor te zijn
Camera's geeft geen garantie maar schrikt wel degelijk af.
Dat is de beste oplossing, zolang er mensen zijn die niet van andermans spullen af
kunnen blijven.
Door4 de vele vernielingen en diefstal de laatste jaren is er geen andere
mogelijkheid dan camerabewaking.
Eigenlijk is het van de dolle dat dit moet, maar als het niet anders kan.........DOEN.
Er is blijkbaar geen andere mogelijkheid om de speeltuin heel te houden
Helaas blijkt het nodig te zijn daar we niet van andermans spullen af willen blijven...
Helaas is dit noodzakelijk, de mentaliteit van mensen is in pakweg 20 jaar heel erg
veranderd :(
Het blijkt nodig te zijn
Het is erg genoeg dat dit nodig is. Als dit de manier is om vandalisme en het stelen
van spullen tegen te kunnen gaan vind ik het prima.
Het is te triest voor woorden dat we een speeltuin,geheel opgezet door vrijwilligers,
moeten beveiligen voor diefstal en vandalisme. NB een speeltuin waarin ze
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hoogstwaarschijnlijk zelf veel plezier hebben beleefd
Het is toch te gek dat er hier vernieleingen plaats vinden,asociaal.
Hij of zij die geen kwaad wil doen zal het niet erg vinden. Diegene die met
verkeerde bedoelingen komt zal het niet leuk vinden.
Jammer dat dit nodig is...
Jammer dat het moet maar ik ben het er helemaal mee eens.
Maar t is wel erg dat dit nodig is je hoort met je fikken van andermans spullen af te
blijven.
Men moet van andermans spullen afblijven.
Misschien is het wel privacy gevoelig maar dit is hopelijk effectief en zullen de
volgende ongewenste afschrikken.
Mogelijk 2 x 2 camera's op de toegangswegen naar Roeffen Mart, ongelijke hoogte
1 x links van de weg, 1 x rechts van de weg
Om Vandalisme een halt toe te roepen is het blijkbaar nodig. Ik vind het
belangrijkste dat de kinderen er fijn kunnen blijven spelen.
Onzin die privacy, wie niets te verbergen heeft maakt het niet uit.
Op plaatsen waar regelmatig vernielingen worden aangericht heb ik er geen
problemen mee dat er extra bewakingscamera's worden opgehangen.
Tegenwoordig kan het niet anders, moet wel.
Triest dat dit zo moet zijn
Uitermate efficiënt hulpmiddel ... zie ook detective-series als Gently en Vera: CCTV !
Trouwens ... Privacy van wélke burgers ? Zij, die er op uit zijn om kinderen, opa's en
oma's, moeders en vaders, etc. hun speel-plezier te bederven en andermans/vrouws zaken te vernielen of te jatten, hoeven voor mij het predicaat "burger" niet
te hebben.
Wanneer met deze beelden maar zorgvuldig word omgegaan(opslaan op een
beveiligde plek, niet streamen via wifi, enz.)
Helaas mee eens, het moest niet nodig zijn.
Helaas nodig ben bang dat het niet helpt.
Ik begrijp dat het nodig is, maar het is ook echt sneu dat het nodig is. Wees zo stoer
om de boel niet te beschadigen of te stelen...
Ik ben er wel voorstander van om de camera's tijdelijk te gebruiken voor het doel:
oppakken van de onruststokers/ dieven. Zodra ze opgepakt zijn, kan de camera
weer weg.
Melding maken dat er alles gefilmd wordt. Wanneer vandalen of dieven
speeltoestellen vernielen of stelen, wordt ook geen rekening gehouden met privacy.
Gewoon duidelijk kenbaar maken dat alles wordt vastgelegd...
Triest dat dit nodig is.
Ze hebben van anderen spullen af te blijven
Zou ook alleen s avonds en s nachts ingeschakeld kunnen worden, dan tast het
minder de privacy aan
Heel jammer dat dit nodig is.
In de avond is dat prima, overdag zou het niet nodig moeten zijn?
Ook hier weer de spagaat tussen privacy en veiligheid. Ik kan best begrijpen dat de
stichting gefrustreerd. Hebben ze alle recht toe. Maar moeten we alles met
camera's gaan beveiligen?
Zouden degene die vandalisme plegen, niet ook de camera's vernielen?
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Goed dat er camera`s hangen. De gebruikersgroep heeft niets tegen het maken van
opnames.
Wat is privacy nog? In de grote steden hangen al jaren camera's in de binnensteden.
Als je niets te verbergen hebt, tasten de camerabeelden je privacy niet aan. En
nagenoeg alles is van iedereen al bekend. Zolang de beelden niet gebruikt worden
voor andere zaken dan het controleren op vandalisme kan dit totaal geen kwaad.
Camera's alleen aan als er geen kinderen spelen
Camera's helpen helemaal niet. De privacy van mensen wordt aangetast. Degenen,
die iets willen vernielen of jatten, doen dat mogelijk 's nachts en benaderen een
camera van achteren en hangen er dan een doek over. Vervolgens kunnen ze alsnog
hun slag slaan. Camera's laten de beelden in ruimtes van een beveiligingsbedrijf
zien, maar daar zitten ze niet achter de beeldschermen om zaken in de gaten te
houden. Dus: een hoop geld uitgeven voor niets.
Zet zoweel camera.s in want horst is zeer crimineel geworden het stikt hier van de
buitenlanders in het centrum daar lopen meer buitenlanders kut Polen dan
Nederlanders enz fabrieksbazen zijn er blij mee de burgers die hebben daar de
rotzooi en overlast van beste geert wilders wat int jij er van zoo krijgt horst een zeer
slehte naam van het stikkt hier van de buitenlanders vies tuig.
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2 Hoe zou de Roeffen Mart kunnen voorkomen dat er spullen
gestolen worden in de speeltuin?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
40%
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op vraag "2 Hoe zou de Roeffen Mart kunnen voorkomen dat er spullen gestolen worden in de
speeltuin?" is het meest gekozen antwoord (38%): "Niet, dit is onmogelijk".

Andere oplossing, namelijk:

























Afrastering, kassa. Maar dat wil je niet...
Afschieten als je ziet dat ze aan het jatten zijn ! Tuig is het!
Afsluiten met hekken enz en een vrijwilliger om open te maken en als controle
Alles afsluiten na een bepaald tijdstip, maar dat is feitelijk onmogelijk en natuurlijk waanzin!
Bedrijfswoning bouwen
Beveiliging laten kijken op camera's en wanneer er iemand aan de spullen zit een flink pak
rammel geven dan de politie pas bellen
Bewaking ´s nachts niet permanent
Burgeraardraadpleging. De kennis zit bij de mensen, maak daar gebruik van
Buurtbewaking + camera
Camera platsen
Camera's
Camera's en hekwerk plaatsen.
Camera's ophangen
Camera's plaatsen op de weg
Camera's plaatsen zols gedaan
Camera's vind ik een hele goeie al
Camera's, zoals gedaan
Camera’s
Camerabewaking
Chip in de toestellen plaatsen zodat ze via sateliet opgespoord kunnen worden.
Chip inbouwen
Dat tuig oprotten hier
De daders zelf alles laten repareren
De dure speeltoestellen voorzien van een chip of eeen soort gps systeem dat ze traceerbaar zijn
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Denk dat dit heel lastig zal worden, hopelijk wordt er niets meer gestolen nu er camera's
hangen
Een af te sluiten hek plaatsen
Een hek erom heen en 's avonds afsluiten
Flink straffen als daders gepakt worden
Gezamenlijk toezicht... ik hou jou spullen in de gaten en jij die van mij
Gps trackers in materiaal aanbrengen
Groot hekwerk plaatsen en 's Avonds afsluiten
Handhaven
Hek om de speeltuin en na zonsondergang afsluiten tevens camera toezicht
Hek plaatsen en toegang ffen, echter dan gaat het zijn oorspronkelijke doel voorbij.
Hek werk plaatsen, maar dit erg duur en waarschijnlijk ook niet de oplossing
Hekwerk dat savonds na 10 uur wordt afgesloten
Hekwerk plaatsen en dan in de avond afsluiten als het donker wordt.
Hekwerk plaatsen met geld van de gemeentschap en s,avonds afsluiten wel duur denk ik
Hekwerk, entreegelden,
Hekwerk, verbod na zonsondergang
Helemaal een hoge omheining met nog extra prikkeldraad en na 7 uur alles afsluiten
Hoge omheining plaatsen en s'nachts afsluiten
Hoger hekwerk rondom speeltuin plaatsen met draaipoorten bij de ingang .
Hopelijk gaat er een prventieve werking van uit dat er nu camera's zijn geplaatst!
Hopelijk helpen de camera's
Meer groepen een onderdeel maken van de Roeffen Mart stichting
Mensen in ploegendienst vragen om via speeltuin naar huis te gaan ivm controle op vrijwillige
basis.
Merken van de toestellen. Zodat iedereen ziet dat het gestolen is
Met camera's dus...
Misschien toch n hekwerk plaatsen
Moeilijk, hermetisch afsluiten
Naast de camera s nog schijnwerpers plaatsen die aangaan bij beweging.
Nog beter verankeren, sociale controle
Omheining met slot, speeltuin open van 8 tot 22;00 en in de wintermaanden dicht als het
donker wordt
Omheining om de speeltuin
Onregelmatig patrouilleren s avonds en s nachts door beveiliging
Onzichbare camera's.
Paaltjes, camera's
Pakkans vergroten
Pakkans verhogen en laten betalen voor de vernielingen
Patrouilleren
Plaats een chip die te volgen is in de schommels
Politie vaker langs rijden avonds laat en morgens vroeg
Reageer en nacht bewaking, maar dat is onbetaalbaar en niet te realiseren
Regelmatig politie langs rijden.
Regelmatig surveillancewagen
Sociale controle?
Spullen heel duidelik markeren
Spullen installeren die minder interessant zijn voor dieven.
Tegen betaling een beveiligde balie
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Toestellen chippen
Toezicht door vrijwilligers op drukke dagen
Vaker politie cotrole
Verlichting met bewegingssensoren en sirene.
Vragen om op elkaars spullen te letten
Vrijwilligers die wacht gaan lopen uit onze hele regio
Vrijwilligers laten rondlopen
Waakhonden in de avonduren
Wat wordt er gestolen? Speelwerktuigen of persoonlijke bezittingen van bezoekers
Ze opwachten
Zorgen dat het geen negatieve spiraal wordt en het straks onderkomt of doelwit wordt
Zorgen voor dat er in de avond genoeg verlichting is zodat de sfeer goed is en hangjeugd die
dingen vernielen niet zullen komen.
Zware straffen geven
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Als het een open speeltuin moet blijven(wat iedereen natuurlijk graag wil) zou ik niet weten wat
je verder nog kunt doen aan beveiligen.
Als je bedoelt prive spullen: zelf beter in de gaten houden...
spullen van Roeffen Mart: niet mogelijk, dan alleen via camera bewaking
Als je de toestellen ingraveerd ziet iedereen die het wil kopen dat het om gestolen spullen gaat
Als mensen willen jatten, gebeurt dat toch. Compassie kent "jat-volk" niet, laat staan erkenning
van algemeen nut !
Camera`s is al een goede zet. Sociale controle. Buurt-app
Daar hebben ze met de handen af te blijven.
Dat is tegenwoordig realiteit , eigen verantwoordelijkheid voor iedereen
De speeltuin ligt afgelegen dus helemaal voorkomen kun je het niet. Je kunt het de "boeven" wel
lastiger maken en dat is nu ook gebeurd -> camera's.
Dit moet dan een particulier initatief zijn
Eigenlijk is het onmogelijk om een openbare speeltuin te beveiligen. Een hekwerk eromheen gaat
niet en is niet wenselijk: daarmee verliest het zijn open karakter. Camera's is misschien de enige
oplossing, maar tevens ook niet toereikend.
Er zijn altijd mensen die dit lollig vinden,stoer doen,laag niveau van diegene die dat doen,kan
niet anders,een weldenkend mens doet dit niet.
Er zullen altijd personen blijven bestaan, die niet van andermans spullen af kunnen blijven, dus
zal nooit helemaal voorkomen kunnen worden.
Had de vraag niet moeten zijn - naast de inmiddels opgehangen camera’s?
Het is al een schande dat in een speeltuin die gratis is en zoveel plezier voor de kinderen geeft
spullen gestolen worden.
Het is lastig. Het laagdrempelige en gemoedelijke maakt deze speeltuin zo bijzonder. Alles wat je
aan maatregelen neemt doet hier afbreuk aan.
Het is toch belachelijk dat er diefstal is in en speeltuin.
Het plaatsen van camera's is een goed idee. Eventueel surviance door beveiliging maar dit kost
ook weer het nodige.Verder zou ik niet weet wat nog mogelijk is. Doordat de speeltuin zo
afgelegen ligt is het moeilijk om het in de gaten te houden.
Ik ben nog nooit in die speeltuin geweest. Wat wordt er gestolen? Ik kan me niet voorstellen dat
ze onopgemerkt met een glijbaan onder de arm de speeltuin uit kunnen lopen.
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Ik denk dat een vlak dekkende camerabewaking al heel veel kan voorkomen.
Ook op de toegangsweg.In België hangen overal kamera's
Ik denk niet dat degene die iets willen stelen zich laten tegenhouden door camera's.
Ik vind het schandalig dat deze gebeurtenissen plaats hebben gevonden. Hebben de mensen van
tegenwoordig geen fatsoen meer. Laat de jeugd.....samen met hun ouders en grootouders
genieten van deze prachtige speeltuin!
Is wel erg dat zoiets nodig is
Kinderachtig, maar als een dader gepakt wordt iets waar zij veel waarde aan hechten, stuk
maken.
Meer surveilleren door politie etc. in Grubbenvorst en omgeving, vooral in avond- en nachtelijke
uren.
Mensen moeten gewoon van andermans spullen afblijven! Waar zijn onze normen en waarden
gebleven.
Nederland hufterproof maken, maar dat zal nog wel even duren voordat dat lukt. iedereen moet
gewoon van andermans eigendommen afblijven, zou vanzelf sprekend moeten zijn
Niet alleen camera's op de speeltoestellen, maar ook camera's die op de weg gericht zijn,
zodanig laag dat alle nummerborden te lezen zijn. desnoods nog eentje extra aan het begin van
de weg. Zodra de daders gepakt zijn compleet kaal plukken, of te wel; gewoon beslag leggen op
alle bezittingen en dat ze geregistreerd worden dat ze nergens ergens een uitkering kunnen
aanvragen, dus op een zwarte lijst zetten die beschikbaar is overheidsinstanties.
Omdat dit een vrij toegankelijke speeltuin is , is het bijna niet mogelijk deze zo te beveiligen
zonder grote kosten te maken.
Vandalisme op heterdaad betrappen, waarom doen ze t daar? (Bepaalde doelgroep?),
Aangepaste taakstraffen ter bewust bewustwording: hoeveel kost het speel materiaal, wat neem
je van kinderen af. Mee laten opknappen, terug betalen zo snel mogelijk
Vlegels die dit doen vinden toch iedere keer een methode om zich andermans eigendom toe te
eigenen
Wandelaars vragen om allert te zijn, als er rare dingen gebeuren. Mss. meer burgers inzetten om
te controleren. (vrijwilligers). Maar ja, zoiets gebeurd toch meestal als het "donker" is, en dan
zou ik ook niet "happig" zijn om te surveilleren.
Wanneer deze personen die dit aanrichten en gepakt worden het drie dubbele laten betalen als
de speeltoestellen gekost hebben. . hoe laag kun je zinken.
Wanneer men wil, komt men toch wel aan de spullen. Ook camera's kunnen niet alles
vastleggen. Alle andere veiligheidsmaatregelen zijn te duur. Het is een openbare plek die voor
iedereen toegankelijk is. De enige effectieve oplossing is de speeltuin te omheinen maar dat kost
veel geld en ook dan is men niet gevrijwaard van vandalisme of diefstal. Een optie zou kunnen
zijn om track- en tracing-chips in de speeltoestellen te plaatsen. Bij diefstal is een speeltoestel vrij
snel op te sporen. Ik zou hier echter geen ruchtbaarheid aan geven wanneer deze daadwerkelijk
geplaatst zouden worden.
Wat wordt bedoeld met 'spullen' ? Van de bezoekers? Of speeltoestellen? Die passen toch niet in
een kluisje?
Zij die willen stelen doen het toch het is niet tegen te gaan.
Zo mooie speeltuin ,waar vele plezier van hebben,laten we toch niet vernielen door vandalen .ja
dan maar camera s .hopelijk laten ze het op deze manier,en als je niks te verbergen heb,zie je ze
niet eens .
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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 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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