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1. Rechte tellingen
Overvallen in Laarbeek
De laatste weken is de gemeente Laarbeek in het nieuws vanwege een reeks overvallen.
Kijkende ten opzichte van voorgaande jaren:

1 “Ik voel me nog net zo veilig als voorheen”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Ik ben niet bang voor overvallers als ze bij mij aan de deur komen of ik kom ze tegen
pak ik dat tuig zelf wel aan �
Laat hem maar binnenkomen regel het zelf wel
Wij hebben 2 honden, deze waken goed. Als de gemeente hond en baas
vriendelijker zou zijn verwacht ik dat er meer mensen een hond zouden
houden/nemen. Een buurt met veel honden is naar mijn mening een stuk minder
aantrekkelijk voor inbrekers.
Je kunt maar pech hebben dat je net op het verkeerde moment op de verkeerde
plek bent. Ik ben alert maar voel me niet onveilig.
Misschien nu achter elkaar. Gemiddeld op j aarbasis nog steeds veilig.
We hebben wel de camera vervangen door een die ook opneemt en de buren
daarover geinformeerd.
Afgwanend geworden
Geen veilig gevoel wetende dat de verdachte 2 straten verderop woont en weer
vrijgelaten is. Gezin waarvan vader wegens criminaliteit al het land uit gezet is? Hoe
ver moet het nog gaan dan?
Je word automatisch onzeker zelfs als je boodschappen gaat doen
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De overvallen hebben bijgedragen aan dat ik me onveiliger voel
Gewoon het idee dat je als alleenstaande bang bent in je eogen huis
Gezien we twee marktkramen hebben langs t huis, komt de schrik dichterbij
Helaas woont de opgepakte jongen hier in de straat. Wij als buurt zijn hier niet over
geïnformeerd wat ook niet hoeft natuurlijk. Maar heel veel politie zei op dat
moment genoeg. Helaas loopt die weer vrij rond aan gebrek aan bewijs terwijl de
dag van 2de overval op de pomp meteen hier weer veel politie aanwezig was in de
straat. Bevorderd niet echt de veiligheid.
Ik vind het wel heel dichtbij komen zo vaak in ons dorpje, en werk in de wijkzorg
hier in het dorp en merk dat het onder de ouderen erg leeft word veel over gepraat
en steeds meer deuren zijn op slot wat zeker goed is in de avond, of mensen vragen
als je aanbelt wie je bent
Je kijkt toch meer om je heen, wat wantrouwender naar mensen. Jammer
Veel overvallen en nog niemand gepakt zorgt niet echt voor een veilig gevoel...
Voorheen voelde het veilig in Laarbeek nu is dat een stuk minder geworden.
De deuren gaan hier voortaan eerder op slot en kijk altijd eerst door het raam als de
bel gaat!!!!
De recente reeks incidenten
Niet meer veilig
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1.1 Kunt u kort toelichten waardoor dit gewijzigd is ten opzichte van
voorgaande jaren? (n = 240, 17% = weet niet)










































's avonds twijfel of ik wel buiten moet gaan hardlopen in het donker, voorheen niet eerder
gehad.
Aantal brutale overvallen
Aantal inbraken en roofovervallen
Aantal inbraken met geweld fors gestegen in Laarbeel
Aantal misdaden in nabijheid
Afgelopen overvallen
Alerter op verdachte figuren en vermijden om in het donker over straat te gaan.
Alle buitenlanders om me heen die vaak 's nachts op straat rondhangen
Als zulke delicten steeds dichter bij huis komen, zet je dat aan het denken..
Asielzoekers geen politie bureau
Bang dat ik met een overval geconfronteerd wordr
Bang voorinbrekers
Ben alleen , heb een overbuurman waar mensen komen die ik helaas niet zo hoog heb zitten .
Voel me daardoor niet altijd op mijn gemak .
Ben allerter geworden, doe decfeuy niet meer open s avonds
Criminalitiet komt voelbaar dichterbij
De daders zijn niet gepakt of weer vrijgelaten. En sinds hier werkers aan de weg bezig zijn is het
rustiger in mijn straat dus naar mijn idee meer kans op inbraak.
De feiten
De hele maatschappij is hard aan het veranderen. Dat we van alles binnen laten en er niet hard
word opgetreden voor mensen die crimenele praktijken uitvoeren!!!
De hoeveelheid overvallen maakt mij er niet per se geruster op.
De instelling van de mensen in het algemeen, het kort lontje effect en alle gevolgen daarvan
De kans dat je met zulke voorvallen in aanraking komt
De laatste tijd hoor je teveel en vertrouw niemand meer
De onrust die er op het moment is
De overvallen (4x)
De overvallen en inbraken die gebeuren ook bij oudere mensen hier in het dorp en kortgeleden
in Eindhoven
De overvallen nemen toe
De overvallen van de afgelopen weken
De overvallen van de laatste weken
De overvallen vooral bij mensen thuis
De overvallen zijn allemaal gebeurt op maar een paar meter van mijn huis, alleen thuis zijn ben ik
niet meer zo graag.
De overvallen!!
De pakkans en strafmaat zijn kleiner geworden.
De plotse overvallen
De recente overvallen
De recente overvallen in Laarbeek
De reeks overvallen laatste tijd
De vele overvallen (2x)
De vele overvallen in beek en donk
Diverse gewelddadige inbraken
Diverse overvallen
Doe nu veel eerder de deur op slot
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Door al die overvallen voel ik me minder veilig
Door alle overvallen (2x)
Door alles wat er gebeurd is afgelopen weken
Door de afgelopen 2 weken
Door de criminaliteit in Laarbeek
Door de diverse overvallen vd afgelopen weken. Voorheen dacht ik altijd dat gebeurt niet bij ons
in Laarbeek. Maar het komt steeds dichterbij!
Door de laatste paar weken
Door de overvallen (4x)
Door de overvallen afgelopen periode
Door de overvallen hier en omstreken durf je gewoon niet meer de achterdeur open te laten als
het donker is. Je bent gewoon aan het bedenken wat je moet doen als er een gewapende overval
in je huis is. Daarbij slaap je maar heel lichtjes en wordt je van elk vreemd geluid wakker.
Door de overvallen in de buurt voel ik me onveiliger
Door de overvallen maar ook door drugsgebruik, bedreigingen en ruzies van buurtbewoners een
steeds groter gevoel van onveiligheid
Door de overvallen. Ik ben bang dat het bij ons ook gebeurt.
Door de recente overvallen
Door de recente overvallen dicht bij huis, is het het gevoel van veiligheid drastisch afgenomen
Door de recente overvallen en het advies vd politie in de mooi Laarbeek over de Brabantse
achterom mentaliteit. Dat vinden wij juist fijn maar durven we nu niet meer.
Door de reeks overvallen en de bezuiniging bij de politie die je amper nog op straat ziet.
Door de reeks overvallen!
Door de vele overvallen voel ik me veel minder veilig.
Door de vele overvallen, waareen één bij ons om de hoek.
Door de velen inbraken en het steeds dichterbij komt en gekker word
Door de veranderende samenleving in Nederland en onze gemeente
Door die overvallen
Door die vele hoofddoekjes
Door het aan overvallen
Door het aantal overvallen
Door het aantal overvallen in de buurt, Patervogelsstraat
Door het grote aantal inbraken
Door meerdere inbraken. Geen daders opgepakt of weer vrijgelaten.
Door overvallen krijg je toch minder gevoel van veiligheid
Door verschillende redenen vertrouwen in politie en justitie kwijt geraakt
Door wat er de laatste weken in laarbeek aan overvallen gebeurd is
Doordat er veel overvallen gebeuren, ben ik alerter en eerder geneigd om achterdochtig te zijn.
Het is steeds lastiger om mensen te vertrouwen!
Doordat het politiebureau weg is en de reeks overvallen
Dr moet meer aan gedaan worden anders al die mense 't land uit
Er gebeuren steeds meer akelige dingen
Er gebeuren steeds meer van die rare dingen
Er gebeuren te veel nare dingen in laarbeek
Er gebeuren te veel negatieve dingen. ook de oudejaarsavond is niet geschikt om nog eens
gezellig de buurt op te gaan met in sommige buurten ongelooflijk vervelend vuurwerk en grote
bomknallen als vuurwerk
Er gebeurt van alles en het is geen ver van mijn bed show meer

6








































Er komt veel ander volk rond in het dorp. Er gebeurt steeds meer. En je ziet niet dat er behalve
veel media aandacht iets gedaan word aan onze veiligheid!!
Er worden meer overvallen gepleegd in ons dorp en er woont veel gajes, die veroorzaken meer
onrust
Er zijn zoveel geestes zieke en verslaafde mensen die de gekste dingen doen om aan geld te
komen
Gebeurtenissen met wapens
Gebeurtenissen.
Geen polirie meer in het dorp ziet ze mooit
Gevoel dat het steeds dichterbij komt
Gewoon om je heen kijken en observeren en constateren
Gezien het aantal overvallen de laarste maand
Hangjeugd en overvallen
Heel veel overvallen
Het aantal overvallen
Het aantal overvallen van de laatste tijd.
Het heeft zijn doorwerking
Het komt erg dichtbij, kan hier ook zomaar gebeuren
Het komt steeds dichter bij
Het komt zo dicht bij
Het komt zo wel erg dicht bij
Het opleonede aantallen overvalle, afrekeningen en inbraken
Ik ben veel voorzichtiger. Voorheen was de achterdeur bij ons altijd open, omdat buurtbewoners
gemakkelijk achterom konden komen en koffie konden komen drinken. Nu doe ik altijd de
achterdeur op slot. Je weet maar niet wie er zomaar binnen kan komen vallen met een pistool.
Ik moet nu allerter zijn en vind het nu te donker in de straat.
Ik sluit nu 's avonds eerder alle deuren dicht.
Ik voel me steeds onveiliger
Ik werk in een winkel, kans dat er een overval komt vind ik nu aanmerkelijk reëler.
Ik woon alleen en tijdens het uitlaten van mijn honden moet ik ook alleen over straat ipv met
iemand samen lopen,en dan wil ik soms wel eens bang zijn als ik in de avond "vreemde" gasten
tegenkom
Inbraak in eigen woning en berichtgeving in de media
Instanties niet doeltreffend te werk gaan en dader gewoon in de beekse akkers woont en niet
direct uitgezet wordt
Ivm de overvallen
Ivm de overvallen
Ivm marktkramen. Het idee dat hier veel geld is
Jarenlang gaat het goed, nu ineens dit. Mede gezien de uitdunning van toezicht gaat het
bergafwaarts.
Je bent hoe je het went of keert meer oplettend, in 23jaar mn voordeur nog nooit op slot gehad,
vanaf de 2e overval wel degelijk, en ook vroeg op avond de achterdeur op slot.
Je hoorde weinig van inbraken. ëén keer in het jaar misschien. en dan nog onbewapend.
Je met beter op
Komst asielzoekers
Komt dichtbij allemaal.
Komt door de overvallen
Komt doordat Nederland te veel goudzoekers binnen laat
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Komt nu wel erg vaak voor . Het komt nu ook zo dicht bij en heb dit al eens meegemaakt. Hoof
het niet nog een keer.
Komt steeds korter bij de overvallen
Komt zo dicht bij
Meer "vreemde" figuren en buitenlanders
Meer geweld
Meer inbraken en ze komen overal maar gewoon binnen
Meer mensen van buiten de gemeente.. het ons kent ons is niet meer
Meer op mijn hoede ivm overvallen
Meer overvallen
Meerdere overvallen
Mensen worden steeds brutaler en hebben geen respect. En de straffen zijn veel te laag
waardoor je makkelijk nog een keer toeslaat
Nog nooit zijn er overvallen geweest in beek en donk
Omdat er nu meer gebeurd dan voorheen
Omdat er steeds meer gespuis rondloopt
Omdat het steeds dichter bij komt.
Omdat ik bv de achterdeur niet van slot hou, ook al ben ik thuis.
Omdat men tijdens de overvallen echt bij mensen naar binnen drongen
Onze overbuurjongen is opgepakt en vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, geeft n eng gevoel.
Overburen waar regelmatig de politie voor de deur heeft gestaan. En de gebeurtenissen van de
afgelopen weken maken dat je je minder veilig voelt.
Overvallen (12x)
Overvallen afgelopen periode
Overvallen de laatste tijd en niet verkeerd bedoeld maar toch veel buitenlanders in onze
gemeente
Overvallen dicht bij ons zelf
Overvallen die laatste tijd plaatsvonden
Overvallen en weinig politie in de kernen
Overvallen in omgeving
Overvallen inbraken geweld op straat
Overvallen laatste tijd
Overvallen, inbraken, mentaliteit van de jeugd, het verandert allemaal snel in de negatieve zin!
Overvallen. En drugscriminelen om de hoek. En mensen die ik niet versta. Ws Oostblok mensen..
Overvallers lijken zich nergens meer voor terug te deinzen
Recente gebeurtenissen in laarbeek maar ook in heel NL
Recente overvallen (2x)
Recente overvallen en slecht verlicht dorp, met ook veel hangjongeren die dan wel af en toe
verschoven worden
Recente overvallen in de buurt
Reeks overvallen
Reeks overvallen, weinig zichtbaar "blauw" op straat
Roofovervallen en hoeveelheid daarvan
Sinds er meer allochtonen in het dorp gekomen zijn is het wel steeds vaker dat er iets geneurd in
het land en de overvallen waren voornamelijk door buitelanders gedaan niet racistisch bedoeld
maar het is een kern van waarheid
Slap optreden politie
Steeds meer criminaliteit om ons heen en omdat mensen voortaan op zichzelf zijn en niet meer
omkijken naar de medemens( gelukkig zijn er nog wel die het doen)
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Stijgende criminaliteit, overvallen aan de orde van de dag
Tien gebeurde het niet
Toch de personen die onze cultuur niet gewend zijn
Toch nog iets bewuster deuren op slot, goed opletten wie er aanbelt, pakjes niet meer thuis laten
bezorgen maar bij afhaalpunten zoals EmTe en Formido
Toch wel de overvallen
Toename criminaliteit
Toenemende mate van overvallen
Toestroom van niet nederlanders
Vaker alleen
Vaker deuren en poort op slot
Vanwege overvallen en inbraak
Veel criminaliteit
Veel gewapende overvallen in korte tijd
Veel inbraken dan vorige jaren
Veel meer criminaliteit t.o.v. voorgaande jaren
Veel meer vreemde mensen woonachtig in Laarbeek en in toenemende mate vormen van
criminaliteit.
Veel onbekende buitenlande mensen in de wijk erg aggressief en passen niet in de wijk
Veel ongure types
Veel onvrede over het beleid van de gemeente/regering waardoor veel ongure types binnen
komen
Veel overvallen en woninginbraken
Veel overvallen in een korte periode.
Veel overvallen, ook zomaar thuis.
Vele overvallen
Vele overvallen met en dat daarbij wapens gebruikt worden
Verhoogde criminaliteit
Via vervelende berichten
Voorgaande jaren gebeurde er haast niets ( of je hoorde het niet ) nu in korte tijd al 3 keer
dichtbij mee meegemaakt ( esso heuvelplein en onze buurvrouw) dit komt dus erg dichtbij
Voorheen de grote steden, nu ook de dorpen. Kortom het komt snel dichterbij!!
Zie 1.
Zie bovenstaande toelichting
Zie hierboven. En het aantal geweld neemt toe en reactie van politie/ staat is zeer lax. De dader
wordt te zacht of nauwelijks gestraft
Zie te weinig blauw op straat
Zinloos geweld komt steeds dichter bij , wat eerst alleen in de stad gebeurde komt nu ook naar
de dorpen.

Toelichting
Toelichting:



De geborgenheid, die er altijd was, is verdwenen
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2 “Ik ben bewust bezig met inbraakpreventie”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=498)
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Goede sloten rolluiken en de hele dag alle deuren op slot

Mee eens




Altijd al gedaan
Controleren vaker of alles goed op slot is en laten wat meer verlichting aan als we
weg zijn in de avond
Deuren en ramen op slot
Gelegenheid maakt de dief. ik ben me er bewust van dat ik mijn eigen maatregelen
tref om zo min mogelijk aanleiding te geven.
Heb 4 extra veiligheidssloten laten monteren
Helaas geen reactie op aanmelding buurtpreventie. Kost blijkbaar veel moeite om
dit te realiseren? Meer aandacht hiervoor zou helpen.
Was ik al voor de overvallen.






Neutraal







Heb alles in orde
Heb het geld er niet voor om het beter te doen .
Ik sluit net zoals eerst alles goed af als ik niet thuis ben, daarin is niks veranderd.
Verder kan ik er zelf niks aan doen mocht er ingebroken worden, alles wat ik kan
doe ik al.
Ik zorg wel dat ik goed voorbereid ben op een inbraak of een overval, doormiddel
van goede sloten en hulpmiddelen om de overvaller onder controlen te kunnen
houden
Net a ls altijd. Deur goed op slot en geen waardevolle dingen in huis



Maar ik besteed er na de recente gebeurtenissen nu toch aandacht aan.



Mee
oneens
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2.1 Op welke manier bent u bewust bezig met
inbraakpreventie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=365)
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Alles meer sluiten, en waarschijnlijk weer een hond aanschaffen
Als ik buiten ben kijk ik goed rond of ik vreemde dingen zie gebeuren
Ander sloten laten plaatsen die moeilijker zouden zijn om te forceren
Bekijken of we mss camers's gaan plaatsen
Bekijken voor alarmsysteem
Ben daar altijd wel allert mee
Ben ook lid van de het Buurtpreventie team
Betere sloten
De hond niet meer in de bench ‘s nachts maar gewoon in de huiskamer
Doe 's avonds in het donker de buitendeuren niet meer open
Doe de deur niet zo maar open
Eerder alles afsluiten
Goed hang en sluitwerk
Goede waakhond
Hebben een herders hond binnen
Ik denk eraan cameras te plaatsen
Ik doe minder vaak open als de bel gaat en ik alleen thuis ben.
Ik overweeg een camera systeem neer te hangen
Ik vertrouw jullie wel maar ga evengoed geen antwoord geven op de vraag. Ik weer van
mensen uit mijn omgeving dat ze gebeld zijn met dezelfde vragen zodat anderen hun totale
beveiliging in beeld hebben.
Informatie aan het inwinnen om alarmsysteem te installeren
Let goed op wat er in mijn omgeving gebeurt
Maak de deur niet open voor vreemden
Meer met de auto als de fiets
Met name op het werk, maar ook thuis sluit ik de achterdeur als ik alleen ben.
Niet meer de achterom mentaliteit. Mensen moeten nu aanbellen
Nog te nemen maatregelen zoals camera
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Onlangs een veiligheischeck gehad en sloten aangepast
Op korte termijn camera's
Oplettender tijdens geert wandelen met de hond
Oren en ogen open
Overval knop op het alarm.
Overweeg camera's
Poort en achterdeur eerder dicht
Prikkeldraad op de schutting
Rolluiken (2x)
S'avonds wordt de voordeur niet meer open gedaan
Sluit de toegangspoort
Stickers op het raam 'Camera beveiliging', maar die moet ik nog ophangen.
Tijdens de bouw gekeken naar goed hang- en sluitwerk
Verlichting die aanspringt bij beweging en we gaan een hek en poort plaatsen
Verlichting in huis aan als we weg zijn
Via dorpsraad buurtpreventie
Waakhond
Waakhonden los rond huis
Zo gauw donker word poort al opslot voor achterom en ook als ik wat langer boven of opn
zolder moet zijn ff afsluiten.
Zodra iemand achter het huis komt gaat er een soort alarmpje af.
Zorg daar zelf wel voor

Toelichting






Als het donker is de deur niet zomaar open maken.
Dit was al, is niet anders nu
Ik overweeg om mee te lopen bij de buurtpreventie.
Nieuwbouw woning wordt een soort van fort
Onze 2 honden werken voor mijn gevoel ook inbraakpreventief. ook ons hang en sluitwerk is
inbraakpreventief
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3 Gaat u naar aanleiding van de recente overvallen meer
investeren op het gebied van inbraakpreventie?
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Toelichting
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Ben alleenstaande moeder van 3 kids dus dat laat het budget niet toe
Dat heb ik reeds gedaan de afgelopen 2 weken.
Geen idee wat nog meer moeten doen
Heb twee jaar geleden al extra sloten laten plaatsen en ons huis laten toetsen op
inbraakgevoeligheid
Ik heb al genoeg geinvesteerd
Ik hield de achterdeur al zo veel moffelijk op slot, nu heel bewust.
Ik woon in een appartement, 4 hoog met gekeurd hang- en sluitwerk
Kost erg duur
Meer investeren is voor mij alleen een grote kostenpost. Bijdragen aan een
camerasysteem in een wijk lijkt me zinvoller en minder belastend.
Nog niet maar dar is wel mijn planning dmv....(camera instalatie)
We waren al goed beveiligd,
Weet niet waar ik het van zou moeten betalen
Wiin in app complex
Wij hebben een alarmsysteem
Zie boven.





Dat gespuis terug sturen
Dit zou normaal gesproken niet nodig moeten zijn!! Burgers onnodig op kosten jagen.
Ik zou graag willen weten hoe ik mijn huis het best kan beveiligen







Weet
niet

Alles op slot,poort en deuren,en hier valt echt niks te halen,maar het idee dat er gespuis
rondloopt.
Ben aan het informeren over eventuele camera's of alarm.
Ik ben voornemens om meer te willen gaan investeren
Mogelijk camera's rondom huis
We hebben een afspraak gemaakt voor een offerte van een beveiliging systeem
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Misschien camera's plaatsen. Dat vind ik wel heel erg! Dat dit blijkbaar nodig is. Hoezo
.... touwtje uit de brievenbus? .... Vroeger kon dat inderdaad. Als we buiten aan het
spelen waren en naar de toilet moesten, konden we altijd bij een van de vriendjes
(vriendinnetjes) zo naar binnen.
Misschien nog aanleg van camera systeem
Ze komen toch wel binnen als het moet!!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiLaarbeek
Overvallen in Laarbeek
Buurtpreventie-app
Oproep burgermeester
Overvallen en de media
07 december 2018 tot 17 december 2018
534
4,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
17 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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