Rapportage TIP Brunssum
Limburgse vragen politie
5 oktober 2018
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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 40% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 25% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(34%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Wat is volgens jou de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (71%): "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 (73%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 4 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 83% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 4% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Brunssum, waarbij 95 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. 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’
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Op stelling 8 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt 40% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 25% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(34%) is: "Mee eens".

Toelichting
Neutraal






Ik constateer dat de politie bij kleine calamiteiten vaak met twee politie wagens en
vier agenten aanwezig is ,Onnodig. Ik denk dat planning en inzetbaarheid ver te
zoeken is.De ouderwetse bromsnor krijgen we niet terug, maar respect afdwingen
daar ontbreek het aan. Meer uit de politie auto en te voet of met de fiets zal zeker
positief zijn.
Overdag is het meestal wel gezellig maar s'avonds zou ik toch niet graag meer een
ommetje maken door het centrum
Woon aan een sport terrein en zie nooit politie

Mee
oneens



Overdag b.v. in de Kerkstraat geen toezicht op "sluipverkeer", Ook in de groen
voorziening tussen de flats in Brunssum Noord, wat vaker preventief ronde maken
te voet door toezichthouders i.v.m. honden uitlaten. Nu vliegt er af en toe een man
op zijn scooter om de flats heen over de weg en is weer weg zonder iets te zien en
nauwelijks zichtbaar..

Zeer mee
oneens




De politie in Brunssum is corrupt en ondeskundig in veel gevallen.
Geen handhaving en nar 17.00 uur is er helemaal niemand meer. Kijk maar eens
goed om je heen.
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Hangjongeren 's avonds laat
Veel last van hangjongeren in het centrum. Ik woon zelf in de centrumflat.
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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 "9 Wat is volgens jou de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (71%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:
















Brunssum heeft veel kleine weggetjes met drempels. Lijkt me ook niet bevorderlijk voor het
snel ter plaatse kunnen zijn.
Corrupte agenten die bijvoorbeeld café de Burcht beschermen en overlast negeren en zelfs
ontkennen.
Geen interresse in de burgers
Het is nu eenmaal een landelijke trent dat er minder buruau's zijn en dat de uitruktijden iets
ruimer gaan worden.
Met name in het weekend krijg je vaak te horen dat de politie het te druk heeft om op
meldingen in te gaan
Onderbezet politiekorps
Overlast door jongeren op scooters die wegrijden/lopen
Politie bureau is dicht
Post is gesloten na kantoortijd
Specifiek bekende brandhaarden trekken politie weg uit de kernen
Te weinig capaciteit
Te weinig personeel
Verkeerde prioriteiten bij de politie, zie veiligheidsmonitor van het cbs voor de cijfers per
politieregio!!!
Zie toelichting
Zie voorstel van vraag 8
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Toelichting






Er is zwaar bezuinigd op personeel dat door de overheid moest worden betaald. Die rekening
moeten we nu betalen.
Na kantoortijd loopt dit minder snel
Wijkagent is niet meer duidelijk zichtbaar aanwezig. Wijk Kantoor zijn verdwenen of gesloten
na kantoortijd, waarom kan de burger met de huidige technische middelen ( whatsapp e-mail
of anderszins) niet direkt met de dienstdoende wijkagent als 1e lijns zorg worden
aangesproken ( 24 uur per dag 7 dagen in de week) . Hij kan dan als geen andere let op
bekendheid in de wijk en alle critice plekken en personen kennende heel snel actief worden.
Door of zelf of in eigen Politie organisatie op te schalen en als regisseur in eerste instantie
optreden totdat er een andere discipline dit gaat overnemen.
Zeker in het weekend als de post in Brunssum onbemand is
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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 "10 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (73%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:













Ander prioriteiten stellen
Een "politie" post (wijkagent achtig) in het centrum van Brunssum in een leeg staand
winkelpand
Het administratieve werk anders inrichten en de bevoegdheden uitbreiden van zowel politie
als BOA’s en toezichthouders.
Huidig politiebureau weer gebruiken
Integer personeel aannemen en de corrupte oude garde ontslaan.
Meer agenten aanstellen en er voor zorgen dat "oude en nieuw" agenten ook daadwerkelijk op
straat zichtbaar zijn
Minder achter het bureau zitten, meer contacten met de burgers, zichtbaarder zijn
Politiebureau ook s avonds en in het weekend open !
Resident wijk(/centrum) agent
Wijkagent moet duidelijke actieve rol spelen
Zie hoe de top van de politie handel t.a.v. froude aan de top met declaraties
Zie toelichting
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Toelichting





Heb laats 's avonds melding gedaan over jeugd die zelfs met vuur bij het winkelcentrum bezig
was, kreeg na diverse doorverbindingen en wachttijd als antwoord dat de jeugd overlast
bekend was, ze geen tijd hadden en als ik het nodig vond maar 112 moest bellen, dus, voor mij
hoeft het niet meer, laat ze hun gang maar gaan.
Wijkagenten moeten via Whatsapp en e-mail direkt aanstuurbaar zijn door bewoners. En zij
kunnen dan direkt acties ondernemen hetzij zelf of andere diensten inschakelen van Politie
Brandweer ambulance etc ..
Zie bovenstaande toelichting. Is mijnsinziens GEEN capaciteitsprobleem maar een intelligent
planningsprobleem met ondersteuning van moderne technieken waardoor je heel snel kunt
opschalen naar meer assists en er daadwerkelijk meer actie verhoging direct gericht op de
vraagstelling. Gewoon meer politie is geen garantie van betere service. Want het
personeelsband is een item aan zich en niet onderdeel van dit probleem.
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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 11 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 83% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 4% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

Mee
eens



Na 17.00 slaapt alles wat dienders betreft en word het onveilig. jeugdwerkers ,Boa's
die zijn er nodig




Wel veel auto’s maar weinig voetvolk
Het kan toeval zijn maar het valt mij op dat fietsen door oudere regelmatig
aangehouden worden en racen met brommers met uit de kluiten jongere de andere
kant wordt uitgekeken.
Bij condities testen vallen veel agenten door de mand, zie onderzoeken.
Meer politie toezicht op verkeer en snelheid overtredingen.


Zeer mee
oneens



Zie bovenstaande toelichting. Meer blauw op straat is geen enkele garantie dat er
echt iets effektiefs uitkomt. Deze kreet klinkt regelmatig wanneer men politiek niet
wil of kan optreden. Je moet de Politie als een economisch bedrijf runnen met de
allerhoogste prioriteit of het personeel in alle facetten. Dit is hun werkkapitaal en dat
moet steeds in optimale conditie zijn, wat zij "produceren:" is Veiligheid.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Brunssum
Politie
06 september 2018 tot 17 september 2018
95
10,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
3 minuten en 30 seconden
18 september 2018
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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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