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1. Rechte tellingen
Politie
De politie is bij spoedgevallen vaak te laat ter plekke. In Sint Anthonis is de politie in veertig
procent van de gevallen te laat. In Mill is dit zelfs in 42 procent van de gevallen. In Boxmeer is
in 33,3 procent van de gevallen de politie te laat, in Grave is dat in 28,9 procent van de
meldingen. De politie Cuijk scoort beter, zij komen in 17,4 procent van de gevallen te laat
.

4 ”De veiligheid van het Land van Cuijk is in gevaar door het
regelmatig te laat arriveren van de politie”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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Als de politie op tijd kan komen, verbeterd dit ook 't (negatieve) beeld wat veel
mensen vaak hebben van de politie. Mensen moeten kunnen zien dat ze er wél zijn
voor de mensen en hen met hun beste intenties willen helpen.
Als de politie te laat is is het leed al geschied.
Als politie vanaf Cuijk, Boxmeer of elders buiten eigen gemeente moet komen dan is
hij te laat of we moeten landelijk ander tijdslimiet gaan stellen
Bezuinigen zonder de hersens te gebruiken is niet verstandig. Denk na over de
gevolgen van een besluit. Leer schaken.
En dan nog het feit dst er meerdere wagens naar een melding gaan de rest vd regio
is dan blanco ?
Er is veel te weinig "blauw" in onze regio
Het blauwe team kan daar niets aan doen. De bureaus zijn wegbezuinigd. Het is
belachelijk dat er in zo een groot gebeid straks maar 1 bureau staan in Uden. Er
moet een nieuw bureau gebouwd worden op het industrieterrein in Haps, bij de
ambulance. Van daaruit is het hele Land van Cuijk in 15 minuten te bereiken.
Het sluiten en bezuinigen van politie bureaus en korpsen, kan niet anders als
resulteren in een slechtere prestatie.
In de volksmond word gezegd,,, meld maar niet ze komen morgen pas of helemaal
niet,, bv bij verdachte situaties
Met de toekomstige sluiting van politiebureau Cuijk zal het alleen maar erger
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Politie is zowiezo er alleen maar om je te bekeuren voor de lulligste dingen voor
zeer forse bedragen, en komt steeds verder van de inwoners te staan door het
sluiten van alle kleinere bureau's.
Spreekt voor zich dat het veilig gevoel weg is
Waarom een politie bureau in Cuijk in stand houden als deze savonds niet bemand
is? Als de politie zichtbaar aanwezig is dan zul je de orde en netheid veel beter
kunnen regelen
Waarom zo'n laag percentage accepteren terwijl het landelijk veel hoger ligt? Laat
alle burgemeesters in actie komen!!
Zeer mee(r) eens. Staat een typ fout.
Bij een simpel ongeval zie je ineens wel vier auto’s, maar bij een andere melding
komen ze te laat of niet.
Criminelen hebben tijd zat als je ze betrapt duurt het toch lang voor er politie komt
Een bemande politiepost in kleine gemeenten zou beter zijn.
Het verdwijnen van politie in Boxmeer heeft het gevoel van veiligheid danig onder
druk gezet!
Ik vind dat ze vaak te laat komen maar ook soms dat ze niet komen.. en dat vind ik
nog kwalijker
De politie moet binnen een kwartier ter plekke zijn in Cuijk is dit 17;4% dit is te
accepteren
Heb hier geen ervaring mee maar lijkt me een slechte zaken. In 40% van de gevallen
te laat is teveel.
Heb hier, gelukkig, nog geen ervaring mee.
Kan ik op basis van deze percentages niet bepalen. Centralisatie heeft in ieder geval
geen goed gedaan. Hetzelfde geldt voor inzet ambulances, verdere centralisatie
ongewenst.
Persoonlijk nog geen hinder van ondervonden
Politie zit gewoon te verweg om op tijd te kunnen. Dat krijg je met al dat
reorganiseren. En bezuinigen
Vanwege de bezuinigingen op de politie van de afgelopen jaren kan ik me levendig
voorstellen dat de politie vaak te laat komt bij een incident. Heel veel bureaus van
de wijkpolitie zijn weg bezuinigd of slechts enkele uren per dag open.
Als de getallen kloppen, is dat aantal hoog. Wat wordt er geteld bij welk voorval?!!
Dat kan ik niet beoordelen.
Gelukkig heb ik daar tot nu toe niets mee van doen gehad. Dus kan ik hier geen
mening over geven.
Ik lees dit voor het eerst
Ik snap niet hoe politie te laat kan zijn? Bedoel je dan vijf minuten nactelefoontje?
Als deze gegevens door een gedegen onderzoek kloppen dan is dat erg slecht.
We willen allemaal meer blauw op straat en meet veiligheid maar tegelijkerheid
klagen we allemaal dat we belasting moeten betalen. een half procent meer
inkomstenbelasting is goed voor vele duizenden agenten.
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5 Wat is volgens jou de oorzaak van het regelmatig te laat
arriveren van de politie?
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Agenten tekort.
Bezetting politie in dit gebied veel te laag, wordt behandeld als een uithoek, geen rekening
wordt gehouden met problemen van grensgebied
Bezuinigingen
Bezuinigingen bij politie
Bezuinigingen en daardoor de problematiek in de korpsen. Veel ziekte verzuim onder de
dienders.
De lokale bureas zijn weg,,
Door de extreem doorgevoerde bezuinigingen.
Eigen vijlighijdslell
Er wordt niet meer gehandhaafd in dot land. Je ziet nagenoeg geen politie en iedereen doen
wat hij wil, over treden de regels want er is niemand die ze er op aan spreekt
Ik denk te weinig man /vrouw inzetbaar i.v.m. bezuinigingen.
Meldingen worden vaak niet serieus genoeg genomen
Onderbezetting
Onderbezetting.
Onredelijke bezuinigingen overheid
Opheffen buro Boxmeer
Opheffen politieburo's was verkeerde beslissing
Politie houdt zich teveel bezig met papierwerk (PC) en is zeer inefficiënt waardoor te weinig
blauw op straat
Prioriteit niet op de juiste plaats
Schijnbaar ook weinig auto
Sluiten politiebureau´s
Sluiten van bureaus
Sluiting van bureaus alles moet uit Uden komen.
Te grote bezuinigingen door het rijk
Te veel verkeersdrempels en versmallingen
Te weinig personeel (2x)
3

















Te weinig personeel. Te lage salarissen.
Te weinig politie posten
Te weinig politie, prioriteit ligt elders
Te weinig politieposten open
Teveel actie gevraagd bij azc, laat die een eigen beveiliging instellen
Teveel bureaucratie
Twee auto's per dienst van Venhorst tot Grave en van Groeningen tot aan Cuijk is toch veel te
weinig
Valse bezuiniging!
Vee[ politie bureau.s opgeheven nu problemen
Wat is te laat. Heb liever dat ze wat doen als niets mogen doen.
Weg halen van buro Boxmeer
Wegbezuinigd.
Zie 4
Zie vorige vraag
Zie vraag 4

Toelichting

















Agv teveel administratie
Al jarenlang is er een personeelstekort. Het is eigenlijk nog erger omdat ook leerlingen op de
politieschool meegeteld worden!
Bovendien zijn ze niet altijd bekend in de regio
Bureaus niet allemaal opheffen. Eerst nieuwbouw, dan oren ook weer sluiten. In Land van Cuijk
horen ook enkele politiebureau's te zijn. Kan ook in gemeentehuis of zo.
De politie posten liggen te ver uit elkaar
De regio is veel te groot. Hierdoor meer aandacht voor de grotere plaatsen (Uden Oss ) en is
land van Cuijk het ondergeschoven kindje.
Er is te weinig politie voor het hele land van cuijk. De politie agenten doen hun uiterste best,
maar ze zijn gewoon onderbezet
Er moet meer blauw op straat en dat moet vaker optreden, waarschuwen is ook al vaak genoeg.
Grootschalige concentratie kost uiteindelijk veel geld. De nationale politie is volkomen mislukt.
Zorg ervoor dat overal dezelfde systemenworden gebruikt, zodat iedereen overal kan
inspringenin geval van nood.
Het gebied is veel te groot voor maar een paar agenten die dienst hebben.
Ik denk dat een politiebureau op het Laarakker al een positief effect heeft. Mooi gelegen tussen
de grotere agglomeraties Boxmeer Cuijk. Mil en St Anthonis behoren tot de veiligste gebieden
van Nederland dus dat is een positief teken. Ook de overige gemeentes van het Land van Cuijk
behoren tot de gemiddeld veilige gemeentes van Nederland. In Boxmeer is er veel sprake van
diefstallen e.d. omdat de dief makkelijk de grens kan overschrijden. Goede samenwerking met de
Duitse politie is een must. Regelmatige controle aan de grens kan preventief werken.
Ik heb er gelukkig geen ervaring mee. Wel bij een inbraak in de buurt, waarbij de politie heel snel
bij ons kwam om een getuigenverklaring af te nemen. Een tegengestelde ervaring dus, dan uw
vraagstelling....
Ik weet niet hoe die percentages tot stand kwamen en of ze kloppen
Ik zie zelden politie rijden!
In de meeste plaatsen is het politiebureau gesloten, dat werkt in de hand dat de politie ergens
niet op tijd kan zijn.
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In mijn optiek werkt zichtbaar blauw ook veel meer preventief in plaats van het repressieve
middel dat pas als het kalf al verdronken is geschiedt
Lijkt mij helder: alles met een "t"
Misschien dat er betere regelingen getroffen kunnen worden, door meer politiemensen in de
regio aan te nemen.
Misschien toch weer terug naar meer uitrukpunten
Nog meer bezuinigingen(sluiten van politiebureaus etc) doorvoeren dan viert de criminaliteit
hoogtij!!!!!
Onzichtbaar blauw op straat
Te laat arriveren is niet hetzelfde als onveilig zijn. Sint Anthonis is de veiligste gemeente van
Brabant, ondanks de overschrijdingen van de aanrijtijden.
Wijkagenten waren vroeger de spil van de gemeenschap en een zeer nuttig instituut!!!
Zie mijn comment hierboven
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6 Hoe zou de politie ervoor kunnen zorgen dat zij sneller aanwezig zijn bij
spoedgevallen? Door: (n = 332, 26% = weet niet)






































Agenten uit de gemeente te laten werekn in die gemeente kennen de weg. meer decentralisatie.
Alle wegen drempels verwijderen
Behouden steunpunten waar ook mensen zitten
Bestaande uitrukpunten versterken met meer menskracht ,meer blauw op straat
Betere bezetting per plaats, daardoor veel minder aanrijtijden
Betere verdeling over land van cuijk
Bureau´s weer in gebruik nemen, daardoor sneller ter plaatse
Bureaux open houden.
Cijkk of Boxmeer weer eigen post
De bureaus die er zijn ook daadwerkelijk te bemannen en niet alleen 1 openingspunt in de regio
te hebben en van daaruit te opereren. Op uutgangsavonden de auto's meer te laten
patrouilleren, dat maakt ze zichtbaar en geeft de burger oom een veiliger gevoel
De plaatselijke posten weer te bemannen
De politieburo's weer terug te brengen in de grotere woonplaatsen.
De posten in de dorpen behouden en voldoende bemannen
De uitrukpunten behouden/terugplaatsen
Dichter bij mensen bureau houden. Niet groot, groter en verder weg.
Door het inzetten van stand-by teams
Door meer bireau’s in de buurt
Door meer uitrukpunten en meer blauw op straat
Door mmeer uitrukpunten te creëren
Door politie posten in elke gemeenten te hebben
Een beter verspreid netwerk van uitrukpunten te maken. Wanneer er een kleinschalig
politiebureau zou zijn in Boxmeer zoals eerst ook het geval was zou dit waarschijnlijk ook in de
regio van Boxmeer en Sint Anthonis al verbeteren.
Een betere spreiding van korpsen en mankracht en het stoppen van nog meer bezuinigingen op
blauw
Een spoedgeval als prioriteit te behandelen
Er moeten simpelweg meer politiebureau's in de regio komen
Er wordt teveel weg bezuinigd naar de grotere plaatsen (steden) en zwaardere criminaliteit. De
gezamenlijke gemeentelijke besturen zullen toch een betere lobby moeten voeren op de juiste
plekken.
Extra bureau
Extra post
Ga terug naar de oude situatie en open de eerder gesloten bureau's weer. Tevens zijn er in de
regio te weinig auto's onderweg en moeten een te groot gebied bestrijken. Uden is ook te ver
weg van de regio voor het bureau.
Gas op de plank
Geen verdere inkrimping van bureau's
Genoeg personeel en aantal voertuigen meer en ook meerdere locaties.
Genoeg personeel standby
Gespreide uitrijpunten
Gewoon weer in ieder dorp een politiebureau, zoals in ALLE andere landen van Europa!
Goed bereikbare centrales, minder administratieve rompslomp, dan maar achteraf.
Goede prioritering. Niet bij alle meldingen is de assistentie van politie nodig. Aanstellen van
buurtpreventie als eerste opvang kan ook helpen
Grote te getalen
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Grotere bezetting.
Harder rijden
Herinrichten
Heropenen van de bureaus en meer politieautos inzetten
Het politie bureau in elke gemeente uit te breiden en in stand houden.
Ieder dorp een politie
In elk dorp politie te hebben
In elke gemeente een echte agent te stationeren met een hulp
In elke plaats (vanaf zoveel inwoners) 'n bureau te hebben. Waar mensen ook persoonlijk naar
toe kunnen. Zodat men weer 'n 'band' kan opbouwen met de mensen en de plaats.
In grotere dorpen altijd aanwezig zijn.
In grotere dorpen politie bureaus openen
In ieder dorp een bemande politiepost te hebben
In iedere gemeente een politiepost.
In iedere plaats agenten te hebben. Dan sneller ter plaatse.
In plaatsen met min.5000 inwoners een bureau/ standplaats inrichten
Investeren in mankracht
Inzet van meer agenten en meerdere uitrukpunten
Kan de politie niet voor zorgen, den Haag wel
Kleinere regio´s
Kortere aanrij routes
Laarakker
Laat de agent oproepbaarzijn van uit zijn mobile buro.
Laat ze meer in de buurten rondrijden
Makkelijkere rechten wegen aanleggen. Zie ook de Kling in Cuijk. Je moet helemaal omrijden met
een auto. Dat vertraagd de boel.
Meer
Meer 'blauw' op straat en admin taken uitbesteden
Meer afgestemd verspreid in de regio aanwezig te zijn
Meer agenten (4x)
Meer agenten dichter bij de burgers
Meer agenten die echt bezig zijn met het geen waar ze voor zijn “waakzaam en dienstbaar”
Meer agenten en beter prioriteit stellen
Meer agenten en materieel
Meer agenten en minder topfuncties
Meer agenten in de buurt
Meer agenten in de regio
Meer agenten inzetten
Meer agenten op straat
Meer agenten op STRaat
Meer agenten opleiden
Meer agenten per dienst +-3 of 4 auto's
Meer agenten, meer politieposten in het LvC
Meer agenten!!
Meer auto's op de weg te brengen
Meer basis locaties
Meer bemande politieposten in de buurt, wijkagent?
Meer bemande posten (2x)
Meer bezetting op straat
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Meer blauw (2x)
Meer blauw en meer spreiding
Meer blauw en meer taken voor de stadswacht maar dan ook meer mensen bij die groep
Meer blauw EN meer uitrukpunten
Meer blauw en minder weg opstakels
Meer blauw geel
Meer blauw op straat (5x)
Meer blauw op straat ipv achter een bureau
Meer blauw op straat te krijgen en goede verspreiding van post
Meer blauw op straat, burowerk aan andere over laten is geen werk voor de politie , kan mijn
tante nog wel
Meer blauw op straat!
Meer bureau s te openen .
Meer bureau's
Meer bureau's open te houden
Meer bureaus en meer agenten
Meer bureaus in de omgeving te hebben
Meer bureaus te openen
Meer buro s en meer blauw
Meer diversiteit in verantwoordelijkheid bij de politie zodat er meer mensen aangenomen
kunnen worden, die bij een incident vanuit huis kunnen 'uitrukken'.
Meer en betere vergoeding.
Meer in het centrum aanwezig te zijn.
Meer kleine posten zoals vroeger (50 jaar terug met de dorpsagent)
Meer locaties
Meer lokaal
Meer mankracht
Meer mankracht en uitruk punten
Meer meer politie.
Meer mensen
Meer mensen aan te nemen
Meer mensen aan te nemen.
Meer mensen en meer steunpunten De capaciteit is te klein de coördinatie verbeteren ?
Meer mensen in dienst.
Meer mensen op de vloer!! Werkdruk verlaging voor politie mensen
Meer mensen op straat
Meer mensen ter beschikking te hebben
Meer mensen.
Meer op straat ipv achter bureau
Meer op straat, minder achter de computer
Meer personeel (5x)
Meer personeel en meer uitrukpunten
Meer personeel en uitrusting
Meer personeel in te zetten
Meer personeel inzetten
Meer personeel op politieposten aan te nemen.
Meer personeel, denk ik.
Meer personeel, maar vooral de bezuinigingen van het rijk terugdraaien
Meer personeel.. en terug naar lokale bureaus,,
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Meer plaatselijk aanwezig
Meer politie (4x)
Meer Politie
Meer politie bureau,s
Meer politie en op meerdere plekken.
Meer politie in te schakelen
Meer politie inzetten
Meer politie mensen
Meer politie op de weg en niet op kantoor
Meer politie op meerdere plekken in land van Cuijk
Meer politie op straat en meer uitrukpunten
Meer politie op straat en minder achter het bureau
Meer politie per gemeente het gebied is te groot logisch dat ze dat niet redden. Dat wisten we al
toen de politie uit alle gemeente vertrok
Meer politie personeel
Meer politie, meer uitvalbasissen
Meer politieagenten op straat.
Meer politiebureau"s
Meer politiebureaus
Meer politiecapaciteit en politiebureaus
Meer politieposten open houden
Meer posten (2x)
Meer posten te openen/open laten. Land van cuijk is te groot voor 1 a 2 posten.
Meer posten verspreid over regio
Meer posten, kleiner werkgebied
Meer ronden rijden, werk op 2 fronten
Meer service punten in de regio met 2 tot 4personen die meteen kunnen uitrukken bij
calamiteiten.
Meer spreiding
Meer spreiding door gerichter alleen met praktisch poloitie werk bezig te zijn
Meer surveillanceauto's waardoor ze sneller ingezt kunnen worden. Dan is er tevens meer
"blauw" op straat.
Meer te survieëren
Meer uitruk plaatsen
Meer uitrukpunten (7x)
Meer uitrukpunten en ADMinistratie automatiseren waardoor meer blauw op straat.
Meer uitrukpunten en blauw op straat.
Meer uitrukpunten en grotere betrokkenheid
Meer uitrukpunten en meer mensen
Meer uitrukpunten en/of blauw op straat
Meer uitrukpunten of meer auto's in de regio zodat ze binnen enkele minuten ter plaatse zijn.
Meer wagens op de weg
Meer werkplekken in het gebied
Meerdere kleine posten .
Meerdere mensen te werken
Meerdere posten/uitrukpunten plaatsen in de gemeente
Meerdere uitrukplaatsen en me
Meerdere uitrukpunten
Meerdere uitrukpunten binnen het land van cuijk
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Meldingen wel serieuzer te nemen
Merci uitrukpunten en meer blauw op straat
Met dingen bezig te zijn waar ze voor aangesteld zijn. Zijn in mijn ogen vaak met veel te veel
administratief en onzinnige zaken bezig. Maak een survieance wacht die signaleren en helpen.
Als politie nodig is kan die door hun ook ingeschakeld worden.
Minder administratie
Minder bezig zijn met secundaire werkzaamheden
Minder bezuinigingen
Minder bureau 's sluiten.
Minder bureau's of uitrukpunten te sluiten
Minder bureautaken maar echt politiewerk
Niet
Niet alle bureau's sluiten. Nu moeten ze van steeds verder weg komen
Niet alle bureau's te sluiten. Maar zichtbaar en toegankelijk en info meer dorpen aanwezig te zijn
Niet alle bureaus te sluiten (2x)
Niet alle bureaus te sluiten!
Niet. Het is net zoals de brandweer organisatie te treurig voor woorden wat er gebeurd
Oa politiebureau boxmeer weer te openen. Nu is er veel overlast in het centrum door
allochtonen
Of meer mensen in de dienst te hebben of het gebied te verkleinen waar gesurveilleerd moet
worden.Hoe dan ook zal er meer blauw op straat moeten komen.
Op meerdere plaatsen steunposten (kan eventueel vanuit huis)
Op meerdere plekken bureaus terug te brengen.
Opnieuw personeel stationeren in de gemeentes.
Politie bureaus behouden
Sneller handelen
Sneller te anticiperen op telefoontjes en mensen misschien meer serieus nemen, ook voor de
kleinere gevallen
Spreiding van mensen over de regio + samenwerking met naastgelegen gemeenten
Sta
Standplaats in de omgeving inrichten
Twee politieburo's weer te openen en te bemannen.
Uitbreiden capaciteit, inzet van wijkagenten.
Uitbreiding personeel; meer politieposten
Uitbrijding uitrekpunten
Uitvalposten realiseren bij gemeentehuizen ipv politieposten.
Versterking te krijgen. Als er niet genoeg politie is krijgen we een toename van criminele
activiteiten.
Voldoende bureaus en agenten.
Weer meer bureaus in de grotere dorpen
Wellicht weer een dorps / wijkagent invoeren
Zie antoord vraag 4
Zie antwoord vraag 5
Zie punt 5
Zie voorgaande andere reden
Zie vraag 5
Zoals vroeger meer mankracht in dienst te hebben, maar daar is geen geld voor.

10

Toelichting
Door:
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Als je ziet hoe er in de dorpen de snelheid en overlast van landbouw voertuigen met
voeten getreden worden . Landbouwvoertuigen razen met 50 tot 60 km/u door het
dorp met al wat er achter hangt 30tot40 ton . Of ze door de duivel nagezeten worden.
En er is geen politie die ze bekeurd. Weet wat antwoord je krijgt als er maar vraagt . 30
km in dropen zijn niet ingericht als woonerfzome’s dus kunnen we niet bekeuren.
m.a.w. Iedereen mag net doen wat hij wil in de bebouwende kom. En dat gebeurd nu
ook.
Antwoord Hierboven spreekt voor zich
Dat kan de Politie zelf niet oplossen, die hebben al moeite genoeg om enkele auto`s te
kunnen laten rijden, de oplossing zal uit de politiek moeten komen
Door meer beschikbare politieagenten, meer geopende politiebureaus, ook 's nachts.
Betere rechtstreekse telefonische bereikbaarheid.
Er moet meer Politie komen overbodige taken zoals het invullen van allerlei papieren
en probleem gevallen waar de Politie niets van doen heeft moeten afgeschaft worden.
Het gevaar bestaat dat door gebrek aan politieagenten de burger geen meldingen
meer doen omdat die toch niet opgepakt worden.
Het is een theoretisch probleem, opgeklopt door de pers. Aanrijtijden zijn door onszelf
gestelde doelen, geen wet van meden en Perzen. Laten we ons druk maken over echte
problemen
In cuyk zijn ze wel sneller,daar staat het buro,zou veel centraler moeten staan
Laat agenten doen waar ze goed in zijn, op straat zijn tussen de mensen gezien worden
en mensen corrigeren waar nodig. Laat de papier afhandeling zoveel mogelijk over aan
administratieve krachten.
Meer agenten!! Dus meer politieposten in het LvC.
Meer geld naar politie.Goede wervingscampagnes die voor meer politiemensen dus
betere bezetting, minder stress en lager ziektepercentage kunnen bewerkstelligen
Meer personeel
Ooit gesolliciteerd echter rutte wil een elite korps en geen aanpakkers,, maar een stel
angsthazen,, de zogenaamde hoger opgeleide .. ook al zoiets
Op dit moment staken enkele politie-eenheden in het land. Of dat veel zoden aan de
dijk zet, valt te betwijfelen. De werkdruk moet verminderen en de salariëring omhoog.
Politie bureaus behouden eventueel in kleinere bureaus (waar je ook nog aangifte kan
doen)
Politie opzich zal er weinig aan kunnen doen. Meer vacatures vrijgeven!
Post in cuijk 24/7open houden
Stop onmiddellijk met het sluiten van politiebureaus en ga kijken waar deze eventueel
weer moeten worden geopend. De ‘misdaad’ ziet de huidige werkwijzen met genoegen
aan. Hoe komt men aan zo’n marzel.
Zie boven
Daar moet de politie niet voor zorgen er moeten gewoon meer handhavers op
meerdere uitrukpunten komen. Lijkt mij landelijk beleid te moeten zijn.
Minder snel aanwezig zijn bij spoedgevallen is volgens mij een gevolg van het sluiten
van de lokale politiebureaus.
Zie antwoord bij vraag 5
Zie boven, het zijn geen robots tenslotte
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2. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Afvalinzameling
Politie
16 augustus 2018 tot 28 augustus 2018
346
5,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
8
4 minuten en 12 seconden
29 augustus 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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