Veiligheid
Roermond is ten opzichte van het jaar daarvoor een aantal plekken gestegen in de AD Misdaadmeter
voor 2016. De stad is terug te vinden op plek 9 ten opzichte van plek 16 een jaar eerder. De stijging
komt met name door het toegenomen aantal overvallen autokraken en mishandelingen.

1. Bent u zelf wel eens het slachtoffer geweest van een
misdrijf?
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2 x gestolen fiets en 2 x vandalisme aan mijn fietsen (compleet in elkaar getrapt) en 1
maal zakkengerold.
Auto voor de deur in brand gestoken. Deur van auto was niet helemaal dicht, een persoon
heeft hele nacht in auto geslapen, en vernieling aangericht in kofferbak.
Beurs gestolen uit afgesloten tas En twee keer inbraak in auto
Fietsendiefstal (3x).
Gelukkig geen ernstige gevolgen. Eenmaal tas opgesneden en eenmaal poging ha dras te
openen. Maar ik ben alert dus men had geen kans
In Roermond: fietsendiefstal. Diefstal autoradio. Beiden wel al langer dan 10 jaar geleden.
Diefstal van plantenbakje, paar jaar geleden.
Inbraak (2x)
Inbraak bij mij thuis ongeveer 18 maanden geleden
Inbraak in onze woning en nog wel overdag
Mijn fiets is een keer gestolen, bij de Kijkshop
Onlangs werd mijn fiets gestolen
Onze jongste zoon is mishandeld en vorig jaar is bij ons ingebroken tijdens de vakantie, wij
waren afwezig.
Toen mijn partner en ik nog in het centrum woonde zijn we twee keer zonder reden
bedreigd op straat.
Al ben ik lang geleden wel eens gerold.
Maar onze jongste zoon wel.
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Ik voel me in onze gemeente veilig op straat”
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Overdag en vooravond in elk geval. `s Nachts kom ik nooit buiten.
Soms wat minder, bv. in een van de tunnels (n.a.v. ervaringen van bekenden).
`s Avonds na 21u is het erg stil vanaf de stationstunnel richting Wirosingel. De
Stationstunnel e.a. vind ik onprettig. Er is weinig verkeer dus ook weinig sociale
controle.Z owiezo is het dan i heel Roermond rustig.
Denk vooraf na wat je bij je draagt, (uitlokking voorkomen) geef geen aanleiding
tot, blijf altijd jezelf, denk na vóórdat je reageert op iemand, blijf neutraal en toon
geen twijfel of angst. Kies voor zover mogelijk zover mogelijk veilige straten met
verkeer en voetgangers. Overkomt je toch iets besef dan dat het goed is om te
weten dat je achteraf géén verwijten kunt maken.
Dit ligt er sterk aan welke straat/buurt.
Het valt me op dat er steeds meer dealers rondlopen, en mijn auto is 1x zwaar
beschadigd en paar weken geleden ruit ingeslagen
Ik ben op mijn hoede. In het openbaar
Ik zorg er gewoon voor dat ik s`avonds niet meer over straat hoef. dus eigenlijk weet
ik het niet. maar ik zoek t ook niet op. maar je hoort wel dingen, en dat zet je aan
het denken. dus binnen blijven is beter.
Ligt er aan waar in de gemeente
Ls voetganger, als fietser en als automobilist.
Na acht uur niet meer de straat op
Er lopen personages in mijn buurt die ik s`avonds niet graag tegenkom.
Ik geniet. An de mooie stad maar ben wel altijd op mijn hoede. Munsterplein `s
avonds niet prettig. In Voorstad vaker hangjongeren
Te weinig gezaghebbend toezicht. (Politie)
Teveel groepsvorming door buitenlanders
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Veel hangjongeren drugshandel ook op hoogvonderen steeds meer om over de
dondererg maar te zwijgen en niet alleen jongeren steeds meer dertigers en dertig
plus.
Ik woon in een buurt waar uitsluiting plaatsvindt.
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2.1 Wat geeft u een onveilig gevoel? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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Allochtonen
Als jongeren aangesproken worden op hun gedrag krijg je een brutaal antwoord terug plus
middelvinger en provoceren ze door heet extra aan te dikken.
Cofee shop SKY EN ALLES WAT DAAR BIJ HOORT
Coffeeshops en drugsoverlast
De vele allachtonen
Diefstal en zwerfvuil
Drugsoverlast en moveoo
Onvoldoende politie op straat
Politie die zich nergens meer iets van aantrekt
Te veel buitenlanders
Uitsluiting en onbeschofte handelingen.
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2.2 Wat moet er gebeuren om het gevoel van onveiligheid te
verminderen? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Als politie wordt gebeld duurt het telang
Auto van trottoirs halen
Coffeeshop naar Duitse grens
Coffeeshops sluiten
Handhaven van bovenstaand.
Handhaving
Handhaving op storten tuinafval en clandestien snoeien van bomen i.v.m. uitzicht.
Inschakelen bewoners
Meer en beter handhaven
Munsterplein laten bruisen in de avond
Veel meer controle op groepen hangjongeren ed
Veel meer handhaven en stoppen met softy beleid
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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