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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Eijsden-Margraten nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 58% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 20% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(48%) 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 (53%): "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 (53%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 82% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 3% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Eijsden-Margraten, waarbij 40 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’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 58% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 20% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(48%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer
meer
eens



Goede verlichting, sociale controle, en politie vaak snel ter plaatste terwijl ze met
weinigen zijn! Zie wel nooit de wijkagent als gezicht van dorp of wijk! Zou vaker in de
buurt eens rond moeten rijden en contact leggen. Vind ik onderdeel van taak in
huidige maatschappij!

Mee
eens



Misschien voel ik me veilig, omdat mij nooit iets naars is overkomen... Maar heel
onveilig is het denk ik niet, wanneer er gewone mensen als ik dit kunnen zeggen.
Dreiging komt naar mijn gevoel meer uit de hoek van milieukwesties: een
kerncentrale, rare geuren vanuit België, landbouwgif enz.

Mee
oneens




Er is veel te weinig controle door de politie op alle gebied wat de politie betreft.
Overdag en 's avonds is er op het platteland en in de dorpen geen poitie te zien.
Wel overdag wat handehavers die maar wat rondrijden om boeren het leven zuur te
maken.
Te weinig handhaving en publiciteit.
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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 "2 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (53%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:




Bezuinigingen (2x)
Onbekendheid door de politie
Te veel zone 30/60, te weinig doorstroomwegen en te weinig voorrangswegen, soms weinig
mogelijk tot uitwijken om politie langs te laten, onoplettendheid bestuurders waardoor laat
opmerken voorrangsvoertuig

Toelichting




Ik heb me hier dus nooit zo in verdiept. 80 % lijkt me wel voor verbetering vatbaar. Meer
uitrukpunten, meer menskracht?
Ik vind de politie heel willig. Maar er zijn te weinig mensen!
Stel dat er iets ernstig gebeurd in onze gemeente dan moet de politie uit Valkenburg of
Maastricht komen b.v. bij een roofoverval etc..Dit duurt veel te lang voordat de politie ter
plekke is. De vogel(s) zijn dan allang gevlogen vooral omdat wij in een grensgebied
wonen..
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3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij
een spoedmelding?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "3 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (53%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:







Aanpassen wegen, uitvallen radio als voorrangsvoertuig in buurt is
Betere coordinatie. (2x)
Er is toch al te weinig blauw, bezuinigingen.
Meer agenten, minder managers, chef van een chef. Kortom onnodige ballast schrappen.
Politie meer avond en nachtwerk geven
Terug naar de Rijkspolitie situatie, in elk dorp een aanspreekbare politieman

Toelichting




Politie bureau in Eijsden plaatsen.
Tussen 12 en 4 uur 's nachts is de politie het hardst nodig om criminalteit te bestrijden.
Vaak veel teveel politie bij een ongeval.

5

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 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 82% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 3% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (41%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer
mee
eens







Mee
eens
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Gelet op de vele overtredingen die hier in Eijsden plaatsvinden o.a. verkeerd parkeren,
snelheidscontroles etc.
In de dertig jaar dat ik in Eijsden woon heb ik misschien een of twee keer politie
gezien. Ben blij dat ik nog weet hoe je politie schrijft.
Politie is vaak met teveel aanwezig als het niet meer nodig is.
En op cruciale momenten is de politie nergens te bekennen.
's avonds ook voor hardrijders door dorpen en op andere wegen.
Politie moet 's avonds en 's nachts meer op straat zijn.
En niet bij evenementen en hoog bezoek met overdreven veel politie present zijn.
Vooral 's avonds en 's nachts tussen 12 en 4 uur.
Voor overlast gevende hangjongeren en snelheidsmaniakken op brommers en scooters
en met auto's. Vooral in de dorpen.
Ik verbaas me erover dat op sommige plekke (centrum, tuin Ursulinen, witte paaltjes,
afrit snelweg het zo'n vreselijke bende kan zijn. Iets meer toezicht daarop zou op zijn
plaats zijn. En vooral ook: handhaving van geluidsoverlast. De decibellen bij
wedstrijden en gewone huiselijke feestjes swingen echt veel en veel te heftig de pan
uit. Handhaven! Afspraken! Niet te gul met vergunningen zijn. Tegen lawaai en stank
kun je je als burger op dit moment te weinig weren. Dat zou ik graag echt een heel
stukje anders zien.
Niet alleen voor spoedgevallen, maar ook om te weten wat er speelt in dorpen en om
op te treden als bijvoorbeeld stoepen en wandelpaden worden geblokkeerd door
auto's of als er in 30 km gebieden 80 of meer wordt gereden.
Denk dat ze er wel zijn, maar niet zichtbaar genoeg
Teveel kantoorwerk?
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Eijsden-Margraten
Politie
13 september 2018 tot 22 september 2018
40
15,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 12 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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