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

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
(52%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (69%): "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 (76%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Beek, waarbij 21 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)
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60%
52%
50%

33%
29%

30%
19%

19%
14%
10%
5%

5%

5%

5%
Weet niet

10%

10%

14%

Anders

20%

Vermoeden aanwezigheid drugslaboratorium

40%

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
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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
(52%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
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Anders, namelijk:


Diefstal scooters

Toelichting


Tot voor ongeveer een jaar was er in de nabije omgeving sprake van drugshandel vanuit een
pand, door verhuizing van de bewoners is hier een eind aan gekomen
woninginbraken komen helaas met enige regelmaat steeds weer terug.
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1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=13)

80%
69%

70%
60%
50%
40%
31%
30%
20%
10%
0%
Ja, bij politie

Nee

Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (69%): "Nee".

Toelichting




Buurt-preventie is alert op dit soort zaken, waarvoor dank.
Ik meng me nergens meer in. Meestal wordt er niks gedaan en loop je zslf uiyeindelijk
gevaar.choose your battles
Niet direct betrokken, slechts gesignaleerd in omgeving
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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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 (76%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:



Armoede bestrijding en werkgelegenheid vergroten. Uitbuiting en dwangmaatregelen
voorkomen door proactief optreden overheden.
Betere samenwerking met politie

Toelichting


Uitbreiden en verhogen van de straffen zal moeten beginnen met het algemeen beleid op
preventie te veranderen/verbeteren/uitbreiden en of daar budget voor is?????
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Beek
Ondermijning
07 december 2018 tot 15 december 2018
21
21,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
1 minuut en 47 seconden
18 december 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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