Politiecapaciteit
Gemeenten in Limburg hebben teleurgesteld gereageerd op de boodschap van de minister
dat er geld is voor maar 32 extra agenten in de provincie Limburg.

3 'De kwaliteit van de agenten is belangrijker dan de
kwantiteit'

(n=517)
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Op stelling 3 'De kwaliteit van de agenten is belangrijker dan de kwantiteit' antwoordt 53% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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Als agenten langs een parkeerverbod rijden waar auto's staanmaar doen of ze dit
niet zien, heeft meer agenten geen zin.
Dat geldt altijd. Wil niet zeggen dat er nu genoeg agenten zijn
De agenda moeten wel weten waar ze mee bezig zijn in hun beroep dat zeer zeker
niet gemakkelijk is
De kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit, maar dat wil niet zeggen, dat er meer
politie nodig is. De randstad bedient zich zelf altijd het eerst en de rest hangt aan de
laatste mem, behalve als het gaat om belasting betalen. Daar weet men dan wel
een evenwichtig systeem voor te vinden.
Waarom zou je er op tegen zijn als je niets te verbergen hebt??
Agenten moeten meer op straat zijn en de administratieve taken overdragen aan
"kantoorpersoneel". De organisatie is dusdanig stroperig dat agenten teveel met
"restpunten" bezig zijn dan met de kerntaken
Daarbij wil ik wel aangeven dat meer agenten wel ten goede kan komen aan de
kwaliteit.
Dat neemt niet weg dat agenten ook maar mensen zijn en die ook geen 24 uur per
dag ingezet kunnen worden. Dit suggereert eenbeetje dat agenten niet capabel
zijn??
De aanwezigheid van een agent remt ook een aantal zaken.
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De kwaliteit gaat wel achteruit als de werkdruk te hoog wordt.
Echter gaat te weinig personeel ook vaak ten koste van de kwaliteit omdat ze de tijd
er niet voor hebben
Kwantiteit is natuurlijk belangrijk maar er zijn zeker veel te weinig politieagenten,
niet alleen in Limburg maar in heel Nederland. Waar is het geld gebleven dat is
uitgespaard door wegvallen agenten en sluiting politiekantoren ???
Maar met extra mankracht zou je verwachten dat de kwaliteit omhoog gaat.
Allebei kwaliteit en kwantiteit
Beide is belangrijk
De kwaliteit en de kwantiteit zijn belangrijk. Voor handhaving is veel mankracht
nodig.
De politieman moet zijn vak ook kennen.
Extra ogen zien meer
Het is een ministeriële smoes om niet méér geld te hoeven besteden aan politie
Ik heb te weinig kennis van het onderwerp om hier een mening over te kunnen
vormen
Is in deze beide zeer belangrijk
Kwalitatieve politieagenten blijven nergens als er een te groo takenpakket ligt te
wachten, gaat ten kosten van de kwaliteit van de onderzoeken etc.
Kwaliteit belangrijk. Er moet toch ook een bepaalde kwantiteit zijn. In je eentje
bereik je, ook als agent, niets.
Kwaliteit én kwantiteit is belangrijk
Kwaliteit is idd belangrijk, maar als je te weinig mensen hebt levert die kwaliteit te
weinig op.
Kwaliteit is natuurlijk belangrijk. maar met de weinig personeel boet je ook kwaliteit
van het werk in. blijf je achter de feiten aanlopen of moet je keuzes maken i.v.m.
tijdgebrek, die je niet wilt maken.
Kwaliteit is zeer belangrijk maar daartegenover schrikt kwantiteit ook wel af.
Er dient dus een goede mix te zijn.
Kwaliteit met onvoldoende mensen werkt ook niet.
Kwalitiet is heel belangrijk, maar als je geen politie ziet, heeft die ook geen
preventieve werking
Meer blauw op straat zorgt er toch voor dat er minder criminaliteit is en ook
baldadigheid en vernielingen. De kwaliteit zie je niet aan de buitenkant. Natuurlijk is
de kwaliteit van de agengen belangrijk, maar volgens mij is het een combinatie van
beiden.
Of het gaat om de kwaliteit of kwantiteit er moeten gewoon meer agenten komen.
Zowel kwaliteit als kwantiteit moet goed zijn.
Al is de kwaliteit nog zo goed, als je te weinig agenten hebt, heb je daar niks aan
Als een agent zijn diploma heeft moet hij kwalitatief in orde zijn, dus meer agenten
is goed
Als je de kwantiteit niet hebt zal de kwaliteit ook niet boven komen drijven. De
agenten hebben dan eenvoudigweg niet de tijd om kwaliteit te leveren
Des te meer blauw op straat des de minder criminaliteit.
Door voldoende personeel te hebben kun je betere kwaliteit leveren.
Als iederen op zijn tandvlees loopt, is de motivatie minder
Een agent kan maar op één plaats tegelijk zijn, hoe goed hij/zij ook is.

2












Zeer mee
oneens





Weet niet





Er moet wel genoeg mankracht zijn. En van kwaliteit ga ik uit, ze krijgen toch een
gedegen opleiding hoop ik???
Je mag er van uit gaan, dat de kwaliteit van de politie op orde is (want wordt
centraal geschoold) en dus is kwantiteit in huidige situatie van groot belang, want
groot tekort.
Kwaliteit is natuurlijk belangrijk maar wat ze mogen is belangrijker en met meer
personen is de pakkans ook groter.
Kwaliteitseisen aan politieagenten zijn standaard
Meer blauw (tegenwoordig zwart/geel) op straat werkt preventief volgens mij
Meer blauw op straat schrikt inbrekers af.
Nu al blijkt dat er te weinig blauw in de regio aanwezig is. Niet alleen de kwaliteit
maar ook de kwantiteit is belangrijk want als burger verwacht je geholpen te
worden maar als dit niet gebeurd omdat er te weinig personeel is, is dit een zeer
slechte zaak. De reputatie is al een heel stuk minder en dit aantal maakt het er niet
beter op.
Onzin stelling: zowel kwaliteit als kwantiteit zijn van belang. Ik hoop dat we aan
kwaliteit niet hoeven te twijfelen. Die moet zondermeer aanwezig zijn. De stelling
zal dus over kwantiteit gaan: en die moet zeker omhoog in onze grensprovincie!
Te weinig personeel blijft te weinig personeel. Je kunt nog zo'n kwalitatieve goede
politie agent zijn, je kunt je helaas niet opdelen.
Zijn beide erg belangrijk.
Hoog gekwalificeerde agente die nooit of nauwelijks beschibaar zijn stelt helemaal
niets voor, alleen in theorie, dan maar meer minder gekwalificeerd
Kwaliteit staat natuurlijk bovenop, maar om dit argument aan te halen wanneer er
"gesneden" word is onbehoorlijk!
De politie moet meer op straat, het papierwerk moet efficiënter, meer beknopt en
de meeste zaken kunnen ook door niet-"agenten in functie" uitgevoerd worden.
(boa, politie-vrijwilliger, administratief medewerker,enz.)
Opgeleide agenten zijn al goed dus kwaliteit voor kwantiteit is onzin!!!
Aanwezigheid is belangrijk. Het heeft geen enkele zin als er b.v op de E73 zich er 20
man heen gaan die dan uren met hun handen in hun zakken staan te kijken naar
andere hulpverleners die ook niets doen. En dat geldt helaas niet alleen voor de
politie maar ook voor andere zogenaamde hulpverleners.
Toch, hoe meer pakdragers, hoe meer ze denken dat er politie op de been is. Mss.
een idee????
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4 ‘Ik zou graag meer politie op straat willen zien in onze
gemeente’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Ik zou graag meer politie op straat willen zien in onze gemeente’ antwoordt 61% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 12% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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Er zijn regels genoeg maar aan handhaving ontbreekt het.
Als voorbeeld snelheidsbeperkingen! waarom al die dure en hinderlijke maatregelen
i.p.v. handhaven
Er zouden wijkagenten zijn maar bijna niemand in de wijk kent ze, dus ze zijn er niet
of zijn zelden in de wijk.
Geeft toch een zeker gevoel maar ze moeten daar wel de tijd voor hebben en niet
alleen in het centrum van Horst maar ook af en toe door de dorpen en ook achteraf
wonende mensen niet vergeten
Heel hard nodig, korter bij de mensen
Ik kan me ook voorstellen dat de gemeente meer boa's inzet, bijvoorbeeld voor
controle vuilnis cq vervuiling op straat en zo
In Limburg heerst de opvatting dat regels er voor de anderen zijn. Men maakt hier
zelf wel uit wat men doet en gehandhaafd wordt er toch niet.
Meer handhaving van de regels.
Toezichthouders zou ook een optie kunnen zijn.
Vooral m.b.t. parkeerbeleid
We hebben in Sevenum ook een wijkagent maar ik heb deze meneer of mevrouw
nog nooit door het dorp zien lopen om met de burger te praten. Ik dacht dat dat wel
bedoeling was. Dus meer politie op de straat
Zichtbaarheid werkt preventief en vergroot het gevoel van veiligheid. Ook weer niet
teveel: we zijn (gelukkig) geen politiestaat
Af en toe zie je zaken, dat je denkt, dat zou politie moeten zien.
Daarom ook van belang dat huidige politiebureau in Horst blijft. Ruimte in
gemeentehuis geeft ook andere 'uitstraling'.
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Dan wel wijkagenten ,die ook spreekuur hebben.
Het geeft een veilig gevoel als je meer politie op straat ziet.
Het is helaas zo, dat wanneer mensen weten dat er controle is, ze zich beter aan de
regels houden.
Het mogen ook handhavers zijn. Iedereen parkeert waar die maar wil en hoe lang
want iedereen weet dat toch niet wordt gecontroleerd. Helaas 'luisteren' de meeste
burgers alleen naar als ze weten dat een pakkans groot is. De softe, positieve
benandering van de gemeente is een mooi streven maar werkt helaas niet.
Niet alleen meer op straat, ook maatregelen kunnen nemen.
Onopvallende agenten die ook optreden
Op verschillende punten mag er wat mij betreft meer gehandhaafd worden zoals
bellen in de auto,fout parkeren.dit zie ik dagelijks gebeuren.Melding van gemaakt
maar de prioriteiten liggen ergens anders vanwege krappe personeelsbezetting.
Preventief heeft het aan dat er in ieder geval agenten zijn!
Vooral in de weekenden zou er wel meer politie in het centrum en er omheen
mogen. En de politie mag ook wel parkeerbonnen gaan schrijven want op de
Kloosterstraat is het soms verschrikkelijk en gevaarlijk als de straat vol auto's staat
geparkeerd en dat mag helemaal niet.
Vooral in de wijken
Vooral om de groepen hangjongeren die voor overlast zorgen te berispen.
Vooral om die. Snelheidsmaniakken te laten merken dat veiligheids regels voor
iedereen gelden .Vrachtwagen chauffeurs en motorrijders denken wel vaak hun
eigen regels toe te kunnen passen .
Zeker als het donker is en de kriminelen op pad gaan, dan is vaker patrouilleren een
goede zaak!
Dan zouden er meer mensen nodig zijn!
Zie antwoord bij vorige vraag.
Zodat kleine criminaliteit ook meer behandeld gaat worden
Het zou niet nodig moeten zijn.
Ik ben van mening dat iemand van andermans spullen af moet blijven. Zo niet dan
dienen ze dusdanig gestraft te worden dat ze het niet meer in hun hoofd halen!
Hier is het nog niet zo erg als in grotere plaatsen
Horst aan de Maas heeft het nu goed geregeld, meer blauw op straat is zeker niet
nodig.
Ik vindt niet dat er erg veel criminaliteit is in onze gemeente.
In Horst valt het vandalisme gelukkig wel mee. Je kunt niet alles voorkomen, ook al
het je heel veel politie op straat lopen.
Moeilijk te beoordelen. In ons dorp zie ik maar zelden een politie. Hoe komen ze dan
met de auto met de fiets of te voet? Als er wat gebeurt zullen ze er best op af komen
als we bellen denk ik zo.
Werd vaak belooft tijdens verkiezingen, maar economische groei is voor deze
regering belangrijker.
Het voelt wel veilig aan als je politie niet in de winkelstraten ziet lopen. Voor mij een
teken dat het veilig is.
In het dorp waar ik woon, gebeurt nooit wat. Hoor nooit iets over criminaliteit, geen
wangedrag van jongeren.
Op aanvraag patroulleren ze vaak als het gewenst is. Voor de rest zie je ze vaak
genoeg
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Weet niet



Veiligheid zou hier niet van moeten afhangen. Belangrijker dat het ook echt veilig is



Misschien s,avonds wat meer op straat ? vooral in de dorpen rond Horst.
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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 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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