Rapportage TIP Venlo ondermijning
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1. Samenvatting
Op vraag "1 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
(35%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (62%): "Nee".
Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (75%): "Door de handhaving uit te breiden".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Venlo, waarbij 282 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.

1 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)

(n=281)
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Weet niet

Anders

Vermoeden aanwezigheid drugslaboratorium

Vermoeden aanwezigheid hennepkwekerij

Drugshandel op straat of vanuit een voertuig

Drugshandel vanuit een pand

Hangjongeren

Geweldsdelict / bedreiging / oplichting

Zakkenrollerij / beroving

Diefstal in woning / woninginbraak

Diefstal fiets

Diefstal Auto

Er is geen diefstal, geweld, drugshandel, -productie en/of –
vervuiling in mijn woonwijk of nabije omgeving

0%

Op vraag "1 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
(35%): "Diefstal in woning / woninginbraak".

3

Anders, namelijk:



























Afval en hondenpoep op plaatsen waar het niet thuis hoort
Anarchie
Belangenverstrengeling
Beledigen van vrouwen.
Diefstal materialen uit volkstuinen
Diefstal uit auto
Droppen van Vuilnis bij de ondergrondse containers
Drugs handel landbouwgebied
Drugshandel op parkeerplaats bij de maas
Geregeld vuil dump op Genooierweg tussen Kapel van Genooi en sportvelden.
Hennepplantage afval in bossen
Hinderlijk parkeren
Ilegale bewoning
Kersttijd 2016 was in onze straat 4x inbraak/diefstal...nu hebben wij buurtpreventie
Loslopende honden en stront soms motoren in het bos bij de casinoflat.
Mogelijk handel/verspreiding drugs
Panden gekocht met drugsgeld en dienende als witwaserij
Poging tot inbraak
Rustige wijk
Stond weken lang een bromfiets geparkeerd op vreemde plaats Is door politie opgehaald.
Veel afval, overlast van zwerver(s), soms onveilig gevoel
Vernieling aan auto, afval dat niet opgeruimd wordt, te hard rijden in de als bedrijfs-straat
aangemerkte straat
Vreemde bewoning van dure groet huurwoningen door twee broers, ieder in één huis, terwijl er
niemand écht woont...
Weinig criminaliteit(wel eens in de buurt ingebroken)wel afval op straat/struiken en naast
containers
Zie wel vaker "verdachte" activiteiten op achteraf parkeerplaatsen bij winkelcentrum en
kinderboerderij enmaar ook zomaar vlak bij Den Hulster.
Zwervers, bedelaars

Toelichting







Bij 't Superweike worden heel vaak dingen vernield, in brand gestoken of vuilnis achtergelaten.
Het is verschrikkelijk voor de beheerder.
Drugsgerelateerde activiteiten rondom Boekenderstraat
Er zullen in mijn wijk vast nog meer van bovenstaande zaken gebeuren maar deze zijn niet
merkbaar/zichtbaar voor mij.
In de vraagstelling staat: "Er zijn een aantal aspecten" moet zijn: "Er is een aantal aspecten"
In onze straat hebben we geen last. Maar in de wijk wel.
Wel vermoeden dat er in mijn buurt wel eens gedealt wordt. Zelf niet waargenomen.
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1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=202)
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Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (62%): "Nee".

Ja, bij













Als ik het tegenkom doe ik aangifte bij de politie of gemeente
Bewonerscommissie die overleg heeft met gemeente
Bij politie, wel al een jaar of wat geleden
Buurt ap
Diverse malen bij politie, gemeente en jeugdwerker
Handhaving
Vesteda
Via buurtpreventie
Wijkagent
Wijkraad
Woningbouwvereniging (2x)
Woonwenz

Toelichting










Buren hebben gereageerd..
De politie kwam aan de deur vragen of ik iets gezien had op een bepaald tijdstip.
Diefstal was niet bij ons maar in de buurt
Dit is bij anderen gebeurd
Door de desbetreffende mensen is er melding van gemaakt.
Ik heb geen idee of inbraak dan wel diefstal door ondermijning plaats heeft gevonden????
Hangjongeren zie ik vaker maar het heeft naar mijn mening geen zin om dit te melden bij de
politie of de gemeente. Van de andere zaken die ik heb aangevinkt weet ik dat het gebeurt maar
heb ik nooit zien gebeuren.
Helpt niet.
Hoefde niet; had slachtoffer al gedaan
Ik heb alleen gehoord dat er ingebroken is en dat er gedeald wordt.
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Ik heb er geen (over) last van, maar vind het wel héél vreemd dat twee broers naast elkaar
wonen, terwijl het huis niet écht bewoond wordt
Ik heb geen concrete voorbeelden behalve dat bij de overburen de fiets recent is gestolen.
En de fiets van mijn vrouw in de stad al enige tijd geleden. Verder is het algemeen bekend dat er
drugshandel plaatsvindt vanuit de koffieshop op straat. Er hangen altijd dezelfde ongure figuren
rond.
Ik niet maar wel iemand anders.
Ik zie de types mensen hier rond lopen waarvan ik weet dat ze drugs dealen maar je kunt ze niet
op heterdaad betrappen
Met 2 koffieshops binnen 100 m van mijn woning, lopen hier dagelijks dealers en klanten rond
die in het openbaar handelen, joints draaien en roken.
Er staat ook een camera. Dus melden heeft totaal geen zin. Als ze er iets tegen willen doen
hoeven ze maar op hun camera's te kijken, meer aanwezig te zijn en handelend op te treden.
Het is bij de politie meer dan bekend hoe de situatie hier is.
Omdat ik het niet zeker weet.
Soms wel soms niet
Van diefstal wel, van drugshandel en hangjongeren niet
Voor sommige dingen wel, andere niet
Was reeds gemeld.
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(n=274)
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Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (75%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:

























Aanpak van handel in soft drug. Heb met de wijkagent gesproken, dit wordt niet aangepakt.
Als de wiet is gelegaliseerd werd zou dit veel criminaliteit voorkomen.
Als schult bewezen is bekend maken met naam van deze mensen bekent maken
Bewoners van wijken actief betrekken bij signalering, melding, verantwoordelijkheid.
Buurtpreventie laten uitbreiden.
Camera’s terug plaatsen
Corrupte ambtenaren eruit gooien
Criminele buitelanders terugsturen naar geboorteland
Directer ingrijpen en niet zo lang wachten met vaak de opmerking ;moet kunnen.
Door meldingen serieus te nemen en te acteren, maar ook terug te koppelen
Door weer meer zichtbaar op straat van politie
Een beter gemeente bestuur
Iedereen weet het, dus ook de gemeente
Informeren en communiceren over feiten en cijfers. Daarnaast meldingen van burgers serieus
nemen. Ook als een fiets oid is gestolen waar iemand hard voor heeft gewerkt.
Keiharde aanpak, veel meer politie etc.op straat om te voorkomen ( i.p.v. naar Afghanistan)
Legalisatie van cannabis en vrijheid van thuisteelt voor eigen gebruik. Alle hierdoor vrijgekomen
politie- en overheidscapaciteit inzetten op bestrijding van echte criminaliteit en harddrugs
Meer blauw op straat
Meer camera's, minder arbeidsmigranten
Meer controle
Meer en betere verlichting, cameratoezicht aan beide zijden van de straat,
Meer mogelijkehden bieden voor verzamelen informatie
Meer politiecapaciteit
Meer surveieren
Met zeer concrete voorbeelden mensen duidelijk maken wat het is en wat je dan kan doen
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Op meldingen reageren. wordt nu vaak niet gedaan
Opvoedingsgesticht, want thuis krijgen ze dat vaak niet mee.
Rechters zijn vaak veel te slap.
Samenwerking met energie leveranciers: zij kunnen ‘achter de voordeur kijken’ en afwijkend
energieverbruik signaleren.
Toch ook verdachte situaties aan pakken, die zijn er in ieder buurt, dit is particuliere verhuur,
iedere "crimineel"kan hier zo maar intrekken...
Veel meer politie op straat, politie ook veel meer autoriteit geven maar wel en betere screening
vooraf.
Veel meer zichtbaar aanweizg zijn in de wijk. Nu zie je zelden politie en als je al iets ziet is het
"onderweg" naar iets anders. Ze zien soms overtredingen wel maar doen niks.
Veel sneller en strenger handelen
Vooraf antecedentenonderzoek

Toelichting










Als ze worden opgepakt zijn ze vaak al weer naar uren vrij. Is voor de politie ook een frustratie.
Criminelen liggen in een deuk, dat wij hier zo braaf aan regeltjes gebonden over ons heen laten
lopen
Er zijn al best veel regels en wetten. Maar zo lang er niet gehandhaafd wordt, heeft geen enkele
regel of wet ook maar enige zin.
Op het gebied van drugs wordt bijna alles gedoogd. Als we dat nu eens eerst afschaffen, kunnen
we ook verder praten over ondermijning.
Een woning zonder vergunning opsplitsen met behulp van werkers die 's avonds en in het
weekend werken en na meldingen niets doen onder het mom van geen capaciteit, vind ik pas
echt ondermijning maar dan van de eerlijke burgers.
Er zijn camera’s weggehaald omdat het niet meer nodig zou zijn, maar dit klopt dus niet,
rondscheurende dealers maken de buurt onveilig.
Het zal erg lastig zijn om de aanpak van ondermijning te verbeteren. De handhavers kunnen niet
altijd overal zijn.
Hogere straffen is achteraf. De aanpak dient eerder plaats te vinden, er is altijd een oorzaak
(buitengesloten voelen, met de verkeerde mensen omgaan, e.d.)
Ik ben te weinig op de hoogte van de criminele activiteiten en de eventuele handhaving
daartegen.
Straat als zijstraat van de Spoorstraat kwalificeren, met de bijbehorende voorrangsrechten en plichten
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Venlo
Ondermijning
21 december 2018 tot 03 januari 2019
282
5,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
8
3 minuten en 7 seconden
4 januari 2019
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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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