Rapportage TIP Brunssum
Limburgse vragen ondermijning
20 december 2018
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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik ben blij dat de gemeentelijke herindeling in Parkstad niet doorgaat’ antwoordt 62%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Zeer mee eens".
op vraag "2 Hoe ziet u de ideale samenwerking in Parkstad voor u?" is het meest gekozen antwoord
(58%): "Projecten en investeringen moeten naast een gemeentelijk belang ook een regiobelang
hebben".
Op vraag "3 Hoe kunnen we het gebied, de Oostelijke Mijnstreek, beter op de kaart zetten?"
antwoordt 62% van de respondenten: "Door in te zetten op:".
op vraag "4 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
(33%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
op vraag "4.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (56%): "Nee".
op vraag "5 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (82%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Brunssum, waarbij 94 deelnemers zijn geraadpleegd.
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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.

4 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)
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op vraag "4 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
(33%): "Diefstal in woning / woninginbraak".

Anders, namelijk:










Gedrag van een aantal mensen, niet positief.
Hondenkennel met veel overlast
Inbraak auto
Leer Nederlands. Er IS een aantal aspecten.... of.... er zijn aspecten die
Minimaal overlast, denk wel dat er drugs verhandelt worden op Koutenveld.
Motorclubs(bendes)
Overlast van uitgaanspubliek dat enorm vaak braakt, plast in de naaste omgeving en tegen de
gevel van het complex van mijn woning EN de enorme rotzooi die ze achterlaten op straat EN
het (excuus) zeiken tegen geparkeerde auto's
Parkeerproblematiek in de wijk waar gemeente weigert om er iets aan te doen en 1 persoon
die de hele buurt terroriseert waar gemeente ook niets aan doet (maar wel bekend mee is...)
Verdachte bedrijfs/en winkelpanden
3






Vernieling 'aankleding' wijk
Wel zwerfvuil, maar weinig criminaliteit zoals inbraak ed
Zie toelichting
Zie vaker als ik de hond uitlaat sávonds auto's die ik me niet kan permiteren waar de jeugd in
rijdt dus vraag je je af hoe dat kan en even parkeren en weer weg met ....

Toelichting








Drugshandel vanaf een parkeerplaats aan de Cronjéstraat.
Eerst wilde ik optie 1 aankruisen....echter ik hoor zo heel sporadisch van een woning inbraak en
poging mijn auto te stelen. Ik, en mijn gezin, voelen ons veilig.
Ik kijk dan alleen naar mijn eigen omgeving en blikveld. Natuurlijk weet ik dat de criminaliteit
meestal niet zichtbaar is...denk aan cybercriminaliteit en infiltratie in het ambtenaren bestel en
de politiek. Daar maak ik me wel zorgen over.
Honden blaffen dag en nacht
Ook last van ongedierte: ratten en spitsmuizen met foto's melding gemaakt bij gemeente en
vervolgens hoor je niets meer.
hoekhuis in de straat wat op instorten en waar al 13 jaar lang niets aan wordt gedaan en ook al
13 jaar lang niemand meer woont, ook hier doet men niets aan aangezien ze bang zijn voor de
eigenaar (deze heeft mij ook meermaals bedreigt).
Wellicht zullen er vreemde praktijken plaats vinden, maar dit is niet zichtbaar. Ook niks vanuit
WhatsApp buurtpreventie app.
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4.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "4.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (56%): "Nee".
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Buurtwacht
De woningstichting
Misdaad anoniem melden

Toelichting











De melding is door andere bewoners verricht; er verandert niets !
Geen reactie ontvangen
Hier werd niet adequaat op gereageerd!
Hoor de verhalen en heb wel eens een vermoeden, maar onvoldoende om de politie in te
schakelen.
Hoorde achteraf dat er was ingebroken
Is bekend bij de overheid
Melding was al door anderen verzorgd.
Nee het is mij gelukkig nog niet overkomen.
Poging om mijn auto te stelen is al weer paar jaar geleden ...was ik eigenlijk al weer vergeten.
Heb hiervan aangifte gedaan bij de politie.
Wilde voor een tijd geleden via 09008844 melding doen van jeugd die bij het winkelcentrum in
Noord 's avonds met vuur bezig was, werd niet serieus genomen, hadden geen tijd en ik moest
maar via 112 melding doen, dus, voor mij hoeft het niet meer, ik trek mijn deur dicht en vind
het verder wel goed!
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5 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "5 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (82%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:












Aandacht geven aan bepaalde personen/nationaliteiten/saamhorigheid bevorderen
Beloftes nakomen, luisteren naar de burger en onderneem nou eindelijk eens actie, niets laten
horen wekt wantrouwen en onvrede op
De straffen publiceren in de media
Duidelijkheid te verschaffen.
Inzetten van specialistische deskundigheid
Meer blauw op straat
Meer capaciteit bij de politie, recherche.
Meer en beter persoonlijk contact met potentiële ondermijners
Minder te gedogen, meer blauw op straat
Veel meer blauw op straat en in de wijken
Zie toelichting

Toelichting




Als je aan de onderkant van de samenleving zit: geen werk, geen opleiding, geen geld (maar wel
verantwoording moeten afleggen) geen vooruitzichten maar wel dagelijks geconfronteerd
wordt met dr geneugten van de samenleving (kloof arm- rijk) dan is voor sommigen (die nooit
het juiste voorbeeld hebben gekregen) de stap naar het foute pad snel gemaakt
Betere screening van personen. Er is in Limburg al jaren een samenwerking tussen de diverse
overheidsinstanties waarbij ook onder ondermijning de aandacht heeft. Nog intensievere
samenwerking tussen de diverse overheidsinstanties en screening van personen heeft de
voorkeur. Het item "follow the money" verdient meer aandacht.
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De gemiddelde politicus of ambtenbaar heeft nauwelijks een idee welke invloed en
bedreigingen cybercriminaliteit nu... maar vooral naar toekomst gaat betekenen.
Dit is nu een punt die je niet in je eentje op je eigen postzegel moet aanpakken. Hier kan door
samenwerkling met de omliggende gemeenten/provincy, veel effectiever en tegen lagere
kosten, iets bereikt worden. Cyber criminaliteit trekt zich niets aan van grenzen.
Dit is een zaak van lokale handhaving , politie , APV regelement, provinciale en
rijksondersteuning. Maar ook over de landsgrenzen denk ook aan vliegveld transportsector en
transportondernemingen . maar ook lege industriële gebouwen op industrieterreinen.
Handhaving in Noord bestaat uit een toezichthouder die af en toe met zijn scooter om de wijk
heen rijd met enige snelheid en alleen maar overdag!
In de avond is er geen politie en dan kan er met de auto gescheurd worden, ook in de zomerdag
met een vierwielige soort motor.
Niet zo tolerant zijn met deze personen
We hebben geen idee of er op gemeentelijk niveau inzicht is in de situatie en hoe daarnaar
gehandeld wordt. B.v. vorig jaar is een jeugdbende opgerold. Verdere gegevens ontbreken. Wat
is daarmee gebeurd, hoe wordt gestreefd om herhaling te voorkomen etc. Via scholen wordt
moeilijk want die verdwijnen uit Brunssum
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Brunssum
Ondermijning
07 december 2018 tot 17 december 2018
94
10,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
3 minuten en 6 seconden
18 december 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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