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1. 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.

6 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 6 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt "53” (zeer) eens.

Toelichting
Mee eens

•
•
•
•
•
•

Neutraal

•

Ik woon in een veilige buurt, althans voorlopig.
Ik woon wel buiten het centrum maar de politie is hier nog snel ter plaatse indien
nodig, dus daar heb ik geen klagen over.
Me veilig voelen in Maastricht is afhankelijk van waar ik me bevind. Stadspark in
het donker... nee.
Tussen 04.00 en 06.00 nee. Dit ivm agressieve dronkaards
Niet van toepassing. Ik voel mij niet snel onveilig
Rondom het station teveel rondlopende drugsgebruikers
Samen met handhaving is er redelijk wat toezicht in Maastricht, er zijn plekken
waar wat intensiever toezicht zou mogen zijn zoals bij de binnenstad op fietsende
mensen tussen het winkelend publiek door. Waarschijnlijk moet er eerst een kind
aangereden worden (met ik hoop niet te ernstige gevolgen) en geeft de vader de
dader als beloning een blauw oog (en die staat dan vervolgens voor de rechter)
maar de daarop volgende rel zal hopelijk de ogen van het stadsbestuur openen.
De Kessel en Hasseltkade wordt vaak bevolkt door groepen mensen{allochtonen}
die op de uitkijk staan,de gehele dag en in de avonduren geeft dat geen veilig
gevoel.
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Door de drugsrunners (en ja, dit zijn allemaal 'niet in NL geboven medemensen')
op de van Hasseltkade en langs het water hangt er een onveilige sfeer. Door deze
groep mannen voel ik mij 's avonds alleen niet veilig. Waarom niets aan die
hangende mannen gedaan wordt, vraag ik mij af. Want wat ze daar doen, weten
we allemaal.
Daarnaast gebeuren er op afgelegen stukken ook te vaak vervelende dingen (bijv.
Rijksweg bij De Heeg).
Ik voel me niet altijd onveilig, maar vaak wel onbehaaglijk.
Heb geen negatieve of positieve ervaring hiermee
Het zal ook per wijk bekeken moeten worden.
Ik heb zelf geen situaties hoeven mee te maken om hier een goed oordeel over te
kunnen geven.
Ik hoop indien nodig 'n beroep op politie te kunnen doen binnen zeer korte tijd
dezelfde dag !!
Ik voel me als man (48, groot van postuur) veilig op straat maar kan me
voorstellen dat voor ouderen en vrouwen dit niet altijd het geval zal zijn met alle
hangjongeren, drugsrunners, zwervers etc.
Onveilig niet maar meer blauw op straat zou zeer wenselijk zijn
Als er 2 of 3 incidenten tegelijk wat makelijk gebeurt. En je zit in nood zijn er nooit
optijd
Blijkbaar zitten tipgevers die bepaalde mensen waarschuw als iets gebeurd
De adequate handhaving, pro-actief en repressief laten te wensen over. Bijv. de
drugsrunners,drugs-proppers aan de wilhelminakade,van hasseltkade en forum
zijn nog steeds actueel. Al 10 tallen jaren zie ik daar dezelfde straathoek dealers
rondhangen. Het beleid faalt dus grondig. Verder is de overlast door studenten in
een stijgende lijn, in zowel lawaai als vernielingen aan straatmeubilair, de
wildstalling van fietsen en het dumpen van wrakfietsen en afval.
Er wordt veel gedeald in parken, op straat en in woningen, wat ongure types
aantrekt!
Er zijn krakers in onze naaste omgeving ( binnen 100 meter!!) komen " wonen".
Ze bezorgen overlast. EN GEEN POLITIE OF GEMEENTE die daar iets aan doet.
Hangjongeren en drugsdealers blijven een groot probleem, waar helaas ook de
politie weinig mee kan. Het zou al eens helpen als de gemeente de klachten wat
serieuzer zou nemen, en daar naar zou handelen.
Ik ben banger voor de politie dan voor geboefte
Ik voel me pas veilig als ik politie kan zien. Heeft u de laatste tijd nog een
politieman of vrouw gezien?
Ik ook niet! Waar zou ik dan dat veilige gevoel uit moeten halen? Als er niets
gebeurt in mijn straat wil dat nog lang niet zeggen dat mijn "gevoel van veilig" zijn
omhoog schiet! (als het al omhoog gaat).
In onze omgeving wordt weer veel drugs verhandeld.
Is afhankelijk waar je woont en op welk moment je waar bent. Bij een stelletje
jongeren die hangend op een bankje met bierflessen in de hand een hoop kabaal
maken, voel ik me niet veilig.
Politie? Bestaan die nog?
Soms wel maar heel veel keren niet wegens tekort aan voldoende politie op
straat.
Wanneer ik als dame alleen over straat loop, word ik geregeld lastig gevallen. In
het donker durf ik enkel met de taxi naar huis, wanneer ik fiets (notabene met
twee kinderzitjes op mijn fiets) heb ik nare ervaringen gehad.
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Als rolstoeler voel ik mij erg onveilig. In voetgangersgebieden en op trottoirs word
gefietst. Ook op trottoirs staan overal fietsen gestald zodat de rolstoeler, de
zwakste schakel in de samenleving, niet meer weet waar hij moet rijden. Als ik
niet langs een fiets kom die op het trottoir geparkeerd is en ik glij van de stoep
met mijn rolstoel kan dat funest voor mij zijn. Ik kan mij niet opvangen tijdens de
val, zoals een gezonde persoon dat wel kan. Handhaven van Wetten en Regels.
Ik ben banger voor de Politie dan voor mogelijk geboefte.
Zou wat zichtbaar meer blauw op prijs stellen.
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7 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de
politie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=416)
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Op vraag "7 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (57%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

's avonds één patrouille/wagen erbij
15 min te strenge norm voor alles. Onderscheid maken in urgentie
Aanrijroutes en drukte / veel verkeer op de weg.
Agenten houden zich teveel bezig met administratieve rompslomp in plaats van er te zijn voor
de burgers
Andere prioriteiten stellen
Bezuinigingen (2x)
Bij iets later komen is het ergste voorbij en de boel beter behandelbaar.
Daar zou een onderzoek voor nodig zijn.
De inschatting van de politie wat spoed is (de drempel) ligt te hoog
De politie is überhaupt nooit in de buurt
De politie wordt ook ingezet bij evenementen waardoor niet alle agenten beschikbaar zijn.
Wellicht een optie om eens na te gaan hoeveel agenten echt nodig zijn bij een evenement.
De reorganisatie van de politie.
De stad wordt verdeeld door de Maas en het spoor, die overmoeten kan vertraging opleveren
De versnippering die van overheidswege is opgelegd
Door bezuinigingen en administratieve taken zijn er te weinig politiemensen om op tijd ergens
te zijn.
Door dat de agenten een enorme berg papieren steeds moet in vullen
Drukte
Drukte op de wegen
Er is simpelweg teveel overlast, en de politie kan helaas niet overal tegelijk aanwezig zijn.
Er is te veel bezuinigd op het Politie apparaat, dit is een landelijk probleem.
Er is te veel bezuinigt en daarom zij er te weinig politiemensen.
Er is te weinig mankracht bij de politie
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Er wordt steeds meer georganiseerd, de criminaliteir neemt toe,terwijl er steeds minder politie
is. Het kabinet steunt zo de criminaliteit en bestrijdt de veiligheid.
Er zijn altijd wel andere prioriteiten
Er zijn véél te weinig agenten!
Het ligt tot echt aan mankracht. Altijd te weinig.
Het management moet meer zijn best doen en minder vergaderen.
Huidige problemen
Ik vermoed dat het met te weinig mankracht te maken heeft.
Laat handhavers een gedeelte van de politie taken overnemen zodat de politie het echte werk
kan doen
Maastricht heeft te weinig politieagenten.
Maximaal haalbare snelheid & drukte
Men stelt de verkeerde prioriteiten. De politie is snel ter plaatse bij bijvoorbeeld
foutparkeerders maar niet bij spoedgevallen.
Moet gewoon geld bij. Landelijk simpel
Omdat ik het zie, hier wonen veel politiemensen, zijn onder werktijd met andere dingen bezig
Onderbezetting en te veel administratieve lasten
Onderbezetting politie
Onderbezetting?
Onvoldoende gekwalificeerd personeel
Personeelstekort
Politie heeft te veel neventaken. wijkagent moet ook wijkagent kunnen zijn.
Politie heeft te weinig personeel.
Politie is onderbezet
Politie is overbelast door personeelstekort en door een slecht functionerende organisatie,
mismanagement en brakke IT-systemen
Politie komt lang niet meer naar alle incidenten als vroeger. Zo lijkt de tijdige opkomst redelijk
maar is niets anders dan een illusie, die het tekort aan blauw op straat moet verbloemen
Prioriteiten verkeerd leggen
Slechte doorstroming verkeer door rotondes en heuvels in de weg
Te veel bezuinigingen
Te veel werkzaamheden door de hele stad
Te weinig agenten en de rij afstanden te groot
Te weinig blauw
Te weinig budget bij de politie
Te weinig capaciteit
Te weinig mankracht, waardoor aangiften worden geneerd/gemarchinaliseerd.
Te weinig manschappen
Te weinig mensen, te veel andere dingen te doen
Te weinig personeel en een veel te hoge werkdruk, waardoor door ziekte teveel uitval van
personeel is. Daarin luistert het hoger management absoluut niet naar de werkvloer ook als
eirdtcdatveel gepretendeerd
Te weinig personeel.
Te weinig zwart op straat, blauw is uit een vorig tijdperk!
Teveel bezuinigingen.
Teveel bureautaken voor straat-agenten
Teveel met andere dingen bezig
Verkeerde prioriteiten
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Verkeerde prioriteiten, als er meer zou worden gepatroullieerd dan zou men sneller ter plekke
zijn (en bonus: het werkt preventief.
Verkeersdrukte (2x)
Werkdruk bij de politie
Ze hebben geen zin (2x)
Ze komen al op tijd. Nvt

Toelichting
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je de politie beter verdeeld over een gebied, dan is ie logischerwijze ook sneller bij "het
gebeuren".
Of de plaats des onheils.
Arme politie agenten, ze doen verschrikkelijk hun best en zijn steeds betere professionals.
Worden ze zo gejudasst door de verborgen agenda's van de VVD. Soryy maar de firma list en
bedrog begint steeds beter te draaien in Nederland, dank zij het 'vrije' entrepeneurschap van
de liberalen. Steeds meer miljonairs en steeds meer armen, dat is de verdeling van welvaart
vlgs de VVD.
De politie is overvraagd. Er is simpelweg te weinig blauw en ze hebben te veel taken erbij
gekregen. De politiek moet zich schamen om zo met een publieke dienst om te gaan.
Door de bezuinigingen van dit geweldige kabinet, is de politie ook zowat uitgekleed....
Een enkele keer op het HB binnen geweest. Nog nooit zoveel blauw bij elkaar gezien en op
straat nauwelijks
En de politie moet meer bescherming krijgen bij geweldadige problemen, het lijkt wel dat de
daders meer rechten hebben.
Er rijden in de nacht te weinig patrouilles door de stad. Ze kunnen niet overal tegelijk zijn
Er zijn te weinig mensen OM uit te rukken. Of dat zo nodig `op de straat` moet, is maar
helemaal de vraag.
Had inbraak in berging onder flat. Emotionele zaken en zaken van waarden gestolen. Bureau
gebeld. Geen politie voor berging/garages ondanks mijn toelichting en mededeling dat dieven
op foto's waren vastgelegd. Moest maar digitale aangifte doen. Was er bijna een dag mee
bezig. In foto's niet geïnteresseerd. Enige bergingen verder op zelfde tijdstip ook inbraak.
Nauwelijks iets meegenomen maar kreeg twee man politie en slachtofferhulp aangeboden.
Voor mij niet te behapstukken.
Ik heb geen enkel verstand van dit onderwerp en vind niet dat ik hier dan een mening over kan
en mag geven.
Ik heb hier geen ervaring mee. Van onze huismeester weet ik dat toen hij enige tijd de politie
waarschuwde hij erg lang moets wachten en vervolgens mocht hij daar geen opmerking over
maken
Ik mag toch hopen dat de politie zelf weet hoe dat komt? Dit klinkt als stemmingmakerij....
Ik zie nooit of weinig blauw op straat. Ja, met de auto door een dorp rijden. Maar dat is niet de
oplossing. Laat politie met de fiets of te voet surveilleren. Tussen de mensen en niet langs de
mensen...
Meer blauw betekent meer agenten in de buurt van spoedgevallen.
Meer lopen en minder zitten.
Misschien ook te veel aan registreren .
Of ze hebben geen tijd, of het is hun probleem niet
Onder bezetting.
Ruim de stadswachten ( surrogaat) politie op en neem politie in dienst. Die getraind zijn om
hun taak te doen in alle mogelijk omstandigheden. Zoals het hoort. Wees waakzaam.
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Onderbemanning , gecombineerd met teveel bureaucratische taken van politieagenten.Zie ook
de bezwaren die door de politiebonden zelf aan de orde worden gesteld.
Politie heeft veel te weinig mankracht. Zij kunnen er zelf niks aan doen. De werkdruk is enorm
bij deze mensen.
Laten we maar niet praten over de omstandigheden en de vergoeding die ze daar voor krijgen.
Politie is in limburg gewoon met te weinig mankracht.
Sinds de drugs via de voordeur verkocht mogen worden en niet via de achterdeur de zaak
binnen mogen komen, gaat alle capaciteit van onze politie op an d4 drugscriminaliteit.
Telefonisch meldpunt voor geluidsoverlast (feestje midden in de nacht van ander
appartementen complex) was niet gratis!!!! En vanwege andere calamiteiten elders duurde
het lang voordat het probleem opgelost was.
We geven liever het geld weg aan het buitenland. Daar bedoel ik niet de hulpverlening.
Zichtbare politie kan erger voorkomen, denk ik
Zoals alles is ook de politie "uitgekleed"in het kader van zelfredzaamheid/bezuinigingen ( dat
willen de meest mensen toch: voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en de gevolgen: daar
wordt niet over nagedacht: niemand wil-graag-belastingen betalen maar dan krijg je ook niets
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8 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij
een spoedmelding?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "8 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (64%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actievere houding van het blauw
Administratieve lasten verminderen
Agenten betere opleiding en dan vooral is MENSENKENNIS nodig.
Agenten ontlasten door procedures en systemen te verbeteren
Analyse in welke gevallen de politie niet op tijd was en de vertragende punten wegnemen.
Andere prioriteiten stellen.
Beter beleid
Bij melding moet automatisch de wijkagent van de betreffende wijk gealarmeerd worden.
Budget omhoog aanstellen blauw op straat is voorkomen geen bureauzitters, gebouw/bureau
open 24/7
Bureaucratie verminderen - efficiency vergroten.
Dat zullen ze zelf wel best kunnen beoordelen
Doen wat men moet doen
Efficienter werken
En de melding serieus nemen!
Eveneens andere prioriteiten stellen
Gratis meldlijn
Harder mogen optreden. Sneller mogen bekeuren, dit schrikt met name hangjongeren nog
enigszins af
Ik denk dat de politie te druk is met administratie
Laat den Haag de juiste prioriteiten stellen
Meer BOA's inzetten t.b.v. handhaving.
Meer geld
Met de (elektrische) fiets ben je soms wellicht sneller ter plekke; verder mee wijkpunten (kun
je mooi samen met de (ggz) zorg combineren
Minder administratief werk (2x)
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Minder agenten achter het bureau
Minder kantoordiensten
Minder regeldruk en administratieve druk
Neem een voorbeeld aan de Usa, op elke hoek staat politie.
Niet zeuren de politie, gewoon uitrukken.
Ook hier is een onderzoek op zijn plaats
Op straat zijn en niet op kantoor
Pak de bureaucratie aan
Politietaken uitvoeren en de bijkomstige administratie aan daarvoor opgeleide burgers
overdragen.
Prioriteiten anders stellen
Prioriteiten stellen?
Samenwerken met de politie van over de grens...Belgie bijvoorbeeld.
Stadswachten (surrogaat) politie vervangen voor politie.
Stel meer handhavers aan ter ontlasting van de politie
Te weinig capaciteit blijft een feit.
Wijk toezicht

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Als we niet/s meer willen betalen voor openbare dienst/verleningen dan krijg je ook
niets/minder
Dat weten ze zelf het beste wat hier de reden van is.
En gewoon gewone dingen in verkeer en appen handhaven. betalen zich zelf terug zoveel
overtredingen.
Er is landelijke onder bezetting, dit moet veranderen.
Eventuele arrestanten lopen weer door de voordeur van het HB naar buiten en de agent zit
nog binnen het verbaal te typen
Het is gewoon een gegeven dat de politie onderbezet is. Dit hoor/zie je geregeld in de media.
Ik heb geen idee van de oorzaak, een oplossing aandragen is dan moeilijk.
In iedere buurt met een eigen naam, zoals Potteberg, Caberg, De Heeg, zou er een post
moeten zijn in en openbaar gebouw, zoals scholen ( vooral scholen )
alwaar men een lokaal ter beschikking, waar mensen op bepaalde uren kunnen binnenlopen
voor hun klachten. Aankomende agenten zouden hier praktijk kunnen doen en inzicht krijgen,
waar mensen last van hebben. enzovoorts.
In Maastricht heeft de brandweer een tweede kazerne om sneller te kunnen reageren. de
politie moet ook zoiets doen door bijv. op een plek of 4 een klein kantoor te maken van
waaruit men een kleiner gebied bestrijkt i.p.v. de gehele stad.
Maar dat zal niet lukken, tenzij Rutten en kornuiten het veld ruimen
Meer agenten aanstellen is geen optie, omdat dat een landelijke geregelde taak.
Mensen serieus nemen die een aangifte doen. Zeker als het emotionele waardevolle zaken
betreft. Uit zakelijke ervaring weet ik dat iedere inbraak een aanslag op je veiligheid, privacy
maar ook een aanslag betekent op de zaken die je dierbaar zijn. Blijkbaar is de politie daarvan
niet op de hoogte of ontbreekt de inleving.
Minder bureau werk voor oom agent
Of er naast de andere prioriteiten wellicht ook meer of strategischere uitrukpunten moeten
zijn, kan ik niet beoordelen.
Spreekt voor zich.
Ze komen toch nooit
Zie boven
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Zie boven. Ik heb ze niet nodig gehad, ooit, dus kan miet beoordelen of het nodig is
maatregelen te treffen
Zie bovenstaande toelichting
Zie ook toelichting vraag 9.
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Onlangs schreven de burgemeesters van vier Noord-Limburgse gemeenten een brandbrief
aan politiechef Gery Veldhuis over het gebrek aan politiecapaciteit.

9 ‘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 9 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 77% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (41%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
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Als je overvallen bent en aangifte wil doen op het politebureau kan dat niet want
je hebt geen afspraak. Kom maar de volgende de terug.De daders allang weg...l.
Deze provincie kampt gezien haar ligging met de omliggende buurlanden op het
gebied van bijvoorbeeld drugsoverlast....meer preventief blauw reduceert
overlast....maar dan wel agenten met bevoegdheid om een lik op stuk beleid toe
te passen.
Deze zomer liepen er iedere dag zigeuners door het centrum. Zij probeerden te
bedelen en spraken toeristen op zeer agressieve wijze aan, ik denk dat meer
blauw op straat dit soort praktijken afschrikt. Wij hebben als Maastrichtenaren
veel baat bij de toeristen en het is voor ons als stad zeer belangrijk dat zij blijven
komen en zich veilig voelen.
Dit kan opgelost worden door meer werk door te schuiven naar Echte handhavers
die de gewone politie taken kunnen overnemen
En niet alleen in Maastricht maar in heel Nederland. Eerst als een stelletje idioten
bezuinigen, dan klagen dat er geen politie is en er al helemaal geen rekening
houden dat het hier een grensgemeente is. Als ze dat al weten in Den Haag.
Het zal misschien per wijk gerelateerd zijn, ik kan me voorstellen dat de politie
eerder op B. v. Sint Pieter is dan in B.v. Randwijck, of welke andere wijk dan ook.
Ik woon op Ceramique met een balkon aan deze veel te drukke straat, ik zie nooit
blauw lopen op de stoep alleen sirenes van A naar B.
Ik zo ze nooit of zelden. Politie hoort tussen de mensen op straat. Geen
bureaucratie.
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Je kunt wel honderd politiemensen extra aannemen, maar als ze allemaal achter
het bureau blijven zitten of rondjes rijden in een aardig autootje, (waar ze niet nat
worden of waar ze lekker verkoeling
hebben met een aangebrachte airco) dan zul je nooit van enig blauw in de straat
kunnen spreken, misschien dat de buurvrouw een nieuw blauw mantelpakje
gekocht heeft, maakt het toch al snel weer wat blauwer op straat!
Met de toenemende verruwing in onze maatschappij en de bevolkingsgroei is er
meer politie nodig dan jaren geleden.
Vraag waarom moeten altijd twee agenten in een politie aanwezig zijn, kan dat
niet door een Agent worden afgehandeld en als de betreffende agent meent dat
hij assistentie nodig heeft kan hij deze oproepen.
Zie bovenstaande toelichting
Dat is al lang zo, maar er zou best wat meer blauw op straat mogen.
Dat is mi in het hele land, te weinig blauw.
Echte agenten op straat is prima.
Toezicht en Handhaving meteen weg doen. Werkt totaal NIET.
Er worden nog teveel misdaadjes ongestraft
Extra mankracht is duur en misschien zelfs niet beschikbaar. Het optimaliseren
van het aantal beschikbare uren voor het echte veldwerk, minder vergaderen,
minder regelgeving en administratieve taken, betere automatisering kan
kostenneutraal tot een verhoogde inzetbaarheid leiden.
Ik zie in onze straat/omgeving bijna NOOIT een agent, hooguit AF EN TOE een
voorbij flitsende politie-auto
Maar zitten ze niet teveel op kantoor?
Met name in de binnenstad van Maastricht mochten wat meer toezichthouders
aanwezig zijn om politie te ondersteunen. Vaak is het niet nodig bonnen te
schrijven maar de aanwezigheid kan al heel positief werken.
Te weinig handhaven anders regels en borden geen zin helaas moeten mensen
daarop gewezen worden
Verschillen per wijk - sommige delen van de sstad komt zelden geuniformeerde
politie. Zeker dde bezetting in deavond en nacht maakkt dit ook onmogelijk.
Voor mij mag er ook meer camera toezicht.
Vooral ‘s avonds en ‘s nachts
Zie boven
Handhaving kan veel surveillancetaken overnemen van de politie.
Ik woon in de binnenstad,daar zie ik genoeg blauw op straat
Je kunt het aantal agenten verdubbelen, maar als men niet handhaaft, helpt dat
geen zier. Niert waarschuwen, maar meteen schrijven. Je laat kinderen toch ook
niet één euro uit de huishoudportemonnee nemen en allen maar zeggen, meteen
straffen( of mag dat ook al niet meer voor de kinderpsychose???)
Ik heb niet de indruk dat er te weinig politie is. Wellicht kan men efficiënter
werken.
Ik zie genoeg politie op straat en op de wegen. Maar dat wil niet zeggen dat die
overal zo maar op tijd elders kunnen arriveren. Mogelijk mis betere verbinding en
kleinere eenheden die makkelijker aangestuurd kunnen worden, de oplossing. Het
in bijna alle opzichten ( ook bedrijvenscholen, etc.,) idee van groter, nog groter,
het grootste, is ook hier in politie verband niet zomaar heilig. ( Om het maar
voorzichtig te zeggen.)
Ik zie ze wel, maar ik zie ook vaak dat ze in h7n auto aan een situatie voorbij rijden
zonder er iets aan te doen.
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Zeer mee
oneens

Weet niet

•

•
•

Ik ben best tevreden met het aantal agenten op straat, anders bekeuren ze toch
maar in het wilde weg en zoals het uitkomt. van een gerichte aanpak is geen
sprake, denk hierbij maar eens aan de fietsen zonder licht, brommers met een
hels kabaal, enz.
Te weinig 'zwart' op straat, 'blauw' is uit een vorig tijdperk!
Tja, ik zie bijna nooit politie maar ik let er dan ook niet op. Ik weet niet of ze er
ook niet zijn wanneer ze wel nodig zijn. Meer blauw maakt niet persee veiliger
(hangt ook een beetje van de attitude van de betreffende politie functionaris af ;-)
)
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2. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Maastricht
De ENCI-groeve in Maastricht
Politie
13 september 2018 tot 24 september 2018
423
4,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
4 minuten en 20 seconden
25 september 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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