Buurtpreventieteams
De gemeente Sittard-Geleen telt 10 Buurtpreventieteams. Buurtpreventieteams zij opgericht
met als doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt.

1 ‘Een Buurtpreventieteam geeft mij een verhoogd gevoel
van veiligheid in mijn buurt’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Er is geen
Buurtpreventieteam in
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37% antwoordt "(Zeer) Mee eens" op stelling 1 ‘Een Buurtpreventieteam geeft mij een verhoogd
gevoel van veiligheid in mijn buurt’.14% is het hier (zeer) mee oneens. 23% van de respondenten
geeft aan dat er geen buurtpreventieteam in de zijn/haar buurt is.

Toelichting
Er is geen
Buurtpreventieteam
in mijn buurt




Dus weinig tot geen sociale controle
Ik geloof niet dat in de Walramstraat een Buurtpreventieteam actief is.

Zeer mee eens



Ik zit zelf in een buurtpreventieteam en merk dat de buurtbewoners het
fijn vinden dat er een oogje in het zeil gehouden wordt. We worden dan
ook regelmatig aangesproken.

Mee eens
Neutraal




Wat meer toelichting wat die dan zoal doen .... denken te gaan doen ....?
Hier komen veel buitenlandse vrachtwagen chauffeurs. Dan is ineens
veel verdacht
Ik twijfel over dat er hier een buurtpreventieteam is
Ik zie liever zichtbaar de wijkagent in mijn buurt. Die is helaas nergens te
vinden. Hij of zij (ik weet het niet eens meer) is opgeleid voor het werk.
Weet niet of wij hier een buurt preventie team hebben . Zo ja , dan merk
ik hier niets van
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Mee oneens







Zeer mee oneens




Weet niet




Ik heb er nog geen gezien na 20.00 uur
Ik vraag me af wat de mensen doen, als er werkelijk iets gebeurt. Het lijkt
nu op een gezellig, ouderen wandelclubje.
Vind het hinderlijk dat ze ongevraagd mijn openstaande garage
betreden.
Weet niet waar die teams zijn of wat ze doen
Wie zijn dat??
Waar zitten ze en wat doen ze???
De gemeente heeft door haar actie om de beveiligingscamera's buiten
werking te stellen een verkeerde keuze gemaakt. Zowel de veiligheid als
controles zijn totaal verdwenen. Verkeerde keuze om te bezuinigen.
Ik zie ze nimmer in onze straat/buurt
Er zou een buurtpreventieteam bij ons in de buurt zijn maar ik zie ze
nooit
Geen idee of er een buurtpreventieteam aanwezig is bij mij. Ook hierin
slaan we weer door met vrijwilligerswerk. Als de gemeente die taken nu
eens uitbesteed aan mensen die er wat mee verdienen.
Wel zo eerlijk.
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2 Uitgaande van uw woonomgeving: Met welke taken
zouden de leden van een Buurtpreventieteam zich volgens u
bezig moeten houden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=232)
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Het meest gekozen antwoord (78%) op vraag 2 Uitgaande van uw woonomgeving: Met welke taken
zouden de leden van een Buurtpreventieteam zich volgens u bezig moeten houden? is: "Het melden
van verdachte situaties". Vervolgens kiest 71 % van de respondenten ‘Een extra oogje in het zeil
houden’ en 68% kiest ‘Het melden van afvaldumping’.

Anders, taak:
















Aanspreken van mensen / jongeren op ongewenst / hinderlijk gedrag ; bovendien erop letten of
er eenzame ouderen zijn en daar ook wat extra zorg / aandacht aan te geven
Alles wat afwijkt kan men melden.Een postbode kan dat ook echter deze is nietmeer continu
aanwezig.
Beperken overlast buurtbewoners
Eigenlijk de kleinere dingen waar de politie hulp bij nodig heeft.
Eigenlijk een schandaal dat de plaatselijke overheid deze teams moet inschakelen, door
bezuinigingen vanuit de landelijke overheid. Dat komt door het VVD gekakel ieder voor zich .
En nog veel meer!
Fietspaden vrij houden van brommers
Gevaarlijk parkeren, hondenpoep, bomen en struiken die de stoep blokkeren
Hangjongeren die overlast bezorgen aanspreken op hun gedrag.Extra alertheid tijdens
feestdagen en vakantie periodes. Meer bevoegdheden geven om op te treden.
Hangjongeren, drugsdealers etc. wegjagen
Het verkeer binnenstad sittard
Honden bezitters aanspreken poep niet opruimen
Hondeneigenaren wijzen op de verplichting de poep op te ruimen
Hondenpoep melden/mensen op aanspreken aangezien dit erg vervuilend is.
Hondepoep veroorzakers aanspreken op overlast van hun hond(en)
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Korte link zijn bij calamiteiten naar politie.
Melden maar misschien tip geven wat te doen
Met bewoners in verbinding gaan
Signaleren/melden verkeersonveilige situaties
Snelheden in de straat en parkeer problemen
Tipgever verkeersveiligheid naar gemeente
Wellicht melden van fout parkeerders bij handhaving
Whatsapp groep beheren
Wild parkeerders wat de buurt al beschillende malen gemeld heeft en niks mee gedaan word

Toelichting















Alle bovenstaande taken, mits betaald.
Anders niets.
Als er al af en toe mensen van zo'n team zichtbaar zouden zijn schrikt dat wellicht mensen met
minder goede bedoelingen af..
B.v. de kerstboom op hoek Vesta / Postweg in Born, hondenpoep op geluidswal postweg en
parkeren in de bocht op Vesta op de stoep. steeds dezelfde auto.
Afval containers die dagenlang de stoep blokkeren.
Een buurtpreventieteam zal moeten bestaan uit mensen met de juiste skills. Meestal worden dit
soort teams ingevuld met de mensen met de grootste mond en de ministe kennis. Heb hier geen
vertrouwen in.
Het melden van afval dumping heeft geen zin als er vervolgens toch niks mee gedaan word.
Hier in de 30 kilometer zone is het een racebaan met absurde snelheden en een of andere sul
heeft het niet nodig gevonden om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen ter compensatie
van de verloren parkeerplaatsen in de Pr Bisdomstraat. was niet nodig en nu komen de
problemen
Ik zie een bord "whatsapp" in de wijk maar ben er nooit over geïnformeerd, laat staan dat ik
weet wie ik moet berichten "appen"
In principe kunnen de wijkbewoners ook zelf deze zaken aangeven bij de gemeente. Dit zijn
rustige wijken en als er al een ongewenst bezoek plaatsvindt, loopt er geen buurtwacht. Zinvol is
het in wijken waar wel veel narigheid is of in het uitgaansgebied. Maar daar wordt weer
terughoudend gereageert ivm met persoonlijke dreiging door bepaalde bewoners of het ageren
door groepen aangeschoten/dronken jongeren.
Nooit over nagedacht
Taak van handhavers aanwijzen .
Voor mij is een buurtpreventieteam een team dat alle situaties overziet en dit ook meld bij de
des betreffende instanties
Vreemde vraag cq antwoordopties er zijn in een wijk/dorp vaak meer organisaties bezig met
veiligheid in relatie tot leefbaarheid.
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2.1 Hoe vaak moet een Buurtpreventieteam, volgens u,
zichtbaar zijn in de wijk?

(n=214)
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48% antwoordt "Dagelijks" op vraag "2.1 Hoe vaak moet een Buurtpreventieteam, volgens u,
zichtbaar zijn in de wijk?."

Toelichting
Niet, zij
moeten
onzichtbaar
opereren






Dagelijks






Hier is enige nuancering op zijn plaats: wat wordt bedoeld met zichtbaar zijn??
Fysiek zichtbaar? Dat lijkt mij geen gewenst situatie dat buurtbewoners voor
'agentje' gaan spelen. De politie moet gewoon haar werk doen en de WhatsApp
groepen of preventieteams zijn - wat het woord al aangeeft ter preventie en of
waarschuwing cq 'sociale controle' die op deze manier weer nieuw leven wordt
ingeblazen.
Niet heeft geen meer waarde
Nu lopen de mensen in opzichtige gele jassen, dat is inmiddels wel bekend.
Gewoon wachten tot ze verder zijn gelopen en dan kunnen kwaadwillenden
alsnog hun gang gaan
Dit kunnen ook mensen zijn die de hond uitlaten??
En niet alleen over de reguliere wegen, de tussen liggende paden bij
huizenblokken verdienen ook wel wat aandacht.
Mits betaald.
Zichtbaar en onzichtbaar lijkt me het beste, maar denk dat dat automatisch
gebeurd door mindset verandering waardoor de officiele momenten zichtbaar
zijn en de onofficiele (hond uitlaten etc) onzichtbaar

Wekelijks



Liefst meerdere keren per week.

Weet niet



Met regelmaat, maar niet op vaste dagen natuurlijk.
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Naast Buurtpreventieteams zijn er ook ?buurtpreventie WhatsApp?-groepen. Door middel
van WhatsApp kunnen buren elkaar snel op de hoogte houden van alarmerende situaties.

3 Bent u lid van een ‘buurtpreventie WhatsApp’-groep?
70%

(n=230)
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Nee
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60% antwoordt "Nee" op vraag "3 Bent u lid van een ‘buurtpreventie WhatsApp’-groep?."

Toelichting
Ja









Nee







Afgelopen periode is de wijkagent weggevallen wegens ziekte. Wie dan vervangt blijft ondanks beweringen van de politie - onduidelijk: niet goed! - Tevens vind ik dat de
wijkagent meer tijd moet krijgen om het werk van de App groepen te ondersteunen:
daarbij zijn de communicatieve vaardigheden een essentieel onderdeel waar ook de
wijkagent en ambtenaren baat hebben bij deskundigheidsbevordering
Die groepen zijn behoorlijk chaotisch en druk. Buurtpreventie behoeft betere ICT
instrumenten voor planning en informatie- uitwisseling.
Hinderlijk vind ik wel dat vaak na een melding er zinloze aanvullende berichtjes worden
verstuurd. Feitelijk zou een whats app groep beheerder een soort "huishoudelijk
reglement" voor de whats app groep moeten opstellen en uitreiken aan de deelnemers.
Bovendien zouden de whatsapp groep beheerders vaker overleg moeten voeren met de
wijcoördinator en de wijkagent cq de politie.
Iemand in ons huishouden is lid, ik persoonlijk niet
Meerdere 'ogen' zijn makkelijk en de whatsapp zorgt er voor dat je op tijd extra alert
bent.
De beheerder reageert alleen erg 'paniekerig' wanneer hij vindt dat er een bericht
geplaatst wordt wat er volgens hem niet toe doet.
Aan de aanwezigheid van het bord weet ik dat het er moet zijn echter
.......................................
De beheerder is mij niet bekend. Misschien hieraan wat aandacht besteden waar deze
info te vinden is
Die is er niet, naar mijn weten.
Groep was vol, belachelijk
Heb geen smart telefoon
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Weet
niet




Heb geen watsapp telefoon
Heb wel interesse.
Het bestaan is mij niet bekend
Ik denk niet dat die hier is
Ik heb geen WhatsApp
Mijn ervaring met dit soort groepen is datzelfde soms verzanden in niet terzake doende
onderwerpen
Omdat er geen officiële buurtapp is waar alleen bewoners lid van kunnen worden is .
We hebben geen wattsApp groep
WhatsApp-groepen, ik zou niet weten hoe dat werkt...
Ik heb mij wel opgegeven, maar nooit meer iets van gehoord.
Wie beheert die app??
Hoe kun je daaraan meedoen??
Totaal geen voorlichting hierover...
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In het algemeen:

4 Heeft u een tip voor de gemeente Sittard-Geleen om het gevoel van
veiligheid en/of leefbaarheid in onze gemeente te vergroten? (n=220)
Tip veiligheid:






































Asielzoekers weigeren
Betere controle politie
Bij scholen is het zeer gevaarlijk zeker bij B.S. Overhoven.
Boa's beter laten werken
Burgers worden door de politie niet serieus genomen wel om een parkeer bon uit te schrijven
Camera toezicht uitbreiden, boa op veiligheid en toezicht inzetten. Handhaven waar nodig en de
situatie het er toe doet.
Camera's en toepassen van meer geavanceerdere beeldanalyse technologieën
Controleren op wild parkeerders
Een wijkagent.
Eenieder ervan overtuigen dat burenhulp weer iets van deze tijd is/ wordt
Foto's en uitleg wandelingen van preventieteams meer posten op sociale media
Fysieke kleine drempels in 30 km zones leggen.
Geef iedere buurt weer een wijkagent
Groenvoorziening Europapark fiets- en brommervrij maken
Holleweg Haag sittard park meer toezien op afschieten vuurwerk, vooral de overige 11 maanden
per jasr
Iedere wijk een buurtpreventie team oprichten
Kijken waar overhangende bomen de verlichting belemmeren.
Meer blauw op straat (2x)
Meer blauw op straat / handhaven
Meer blauw op straat of meer toezichthouders
Meer blauw zichtbaar maken
Meer buurt agenten die de mensen in zijn/haar wijk ook kent
Meer camera's
Meer handhavers die ook gericht optreden
Meer handhaving door politie
Meer politie
Meer politie (stadswachten) op straat
Meer politie aanwezigheid dmv wijkagenten patoille
Meer politie op straat
Meer politie op straat, cameratoezicht
Meer politie, coffeeshops weg.
Meer verbalen uitschrijven aan de jakkerende automobilisten op de broeksittarderweg ,kom
van jullie kantoor af en pak die smerige daelers bij de bieb op de broeksittarderweg
Meer verlichting op donkere plaatsen
Meer wijkagenten de wijk in. Ook s'nachts
Meer zichtbaarheid wijkagent
Meet blauw op straat.. klinkt afgezaagd, maar het is wel zo. Ook actief scholen bezoeken hoort
daar wat mij betreft bij. En zorgen dat het duidelijk is wie de wijkagent is! Ik zou namelijk niet
weten wie dat hier is..
Naast de buurtpreventieteam zouden ook de BOA'S en de wijkagenten meer op straat zichtbaar
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moeten zijn.En contact met de burgers zoeken
Ook snachts opletten door politie
Politie die rond fietst
Politie meer zichtbaar op straat
Snelheden terug brengen op de Prins Bisdomstraat en kKapelweg te Born
Treed op en handhaaf de wet daar waar nodig is zo dat de burgers dit zien, dit wekt vertrouwen
op.
Vaker de wijkagent op straat
Vaker een buurt preventie team in de buurt laten rondlopen
Vaker politie zien in de wijk
Veel meer toezicht rondom de coffeeshops. Deze opmerking geldt ook voor de tip leefbaarheid,
maar je kunt er blijkbaar maar 1 aanklikken.
Veel meer verlichting daar houden mensen die verkeerde dingen willen doen niet van!
Verlichting in de brand gangen achter de woninfen
Voldoende verlichting en duidelijke verkeerssituaties.
Vooral bij ouderen voldoende lichtpunten plaatsen, het is een zeer kwetsbare groep
Wijkagenten zichtbaar en herkenbaar in de buurt!
Zichtbare bereikbare wijkagent
Zorg voor betere verlichting en minder “dode” stukken in wijken

Tip leefbaarheid:




















Aanpakken overlast in stadspark
Afval niet meer per kg afrekenen,maar zoals vroeger ieder gelijk. En het zwerfafval probleem is
opgelost, zie ook andere gemeenten.
Aso. Gedrag aanpaken
Associale buurtbewoners aanspreken.
Beter begaanbare wandelpaden in park De Haese.
Beter en helder communiceren op zaken die aangedragen worden.
Betere communicatie
Betere controle op hondenpoep en illegaal afval.
Bewakingscamera's op punten waar veel illegale dumping is.
Bij afvaldumping..camerabewaking
Burgers betrekken bij projecten.
Controle op parkeren.
Controleren op hondenpoep, loopt hier echt de spuigaten uit.
De groenvoorzieningen beter en vaker onderhouden en niet te hoog te laten worden. Dit kan ook
weer leiden tot meer veiligheid
Dito
Een einde maken aan de al minimaal tien jaar durende illegale dumpingen van huishoudelijk afval
in de Beekhoverstraat.
Er voor zorgen dat de bermen ontdaan worden van zwerfafval nou ja zwerf..... mensen van
bedrijven in de buurt vooral erop wijzen dat ze hun lege blikjes etc ook mee naar huis kunnen
nemen ipv te droppen in de bermen
Fiets- en wandelpaden minder toegankelijk maken voor brommers
Geleen: Een bereikbaar centrum (half uur vrij parkeren voor deur winkels) langer in de garage
betaald. Probeer de sfeer van het centrum te verjongen dmv industriele bouw(tenslotte is
Geleen een industriestad) staal/Grote ramen hout etc. zoals gepland groen in het centrum maar
wel veilig. Laagbouw ipv hoogbouw werkt veel veiliger.
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Gemeente en boeren moeten stoppen met bermen te maaien en te spuiten zo dat ik mijn
kleinzoon weer een fazant en patrijs kan laten zien in het veld, deze zijn er nu niet meer. En de
hazen kent hij alleen van plaatjes in een boekje .Triest.
Gemeente moet meer toezien op handhaven van regels en buurt tuig dat zich misdraagt en
vuilnis dumpt eindelijk eens aanpakken. Desnoods huis uitzetten of uit stad verwijderen.
Harder optreden tegen zwerfvuil, beter groen onderhoud, betrokkenheid van burgers bij plannen
van leefbaarheid in wijken
Hardere aanpak ilegale dumping grof huisvuil
Heb respect voor elkaar en elkaars eigendommen.
Het neerzetten van grofvuil bij glascontainer
Ik weet niet eens wie er wijkagent is in het limbrichterveld!
Illegaal gedumpt afval opruimen
Illegale afvaldumping zwaarder straffen
Illegale stortingen sneller. Verwijderen en meer onderzoek plegen
Letten op de rommel, welke overal ligt. Personen erop wijzen dat zij de rommel op moeten
ruimen. Op grasvelden nabij flats zie je een hele hoop rommel, dat naast de flat of op het nabij
gelegen grasveld ligt
Lik op stuk beleid.
LUISTEREN naar buurtbewoners!
Meer afvalbakken voor hondenpoep, ook aan buitenrand woongebied.
Meer asociaal gedrag aanpakken
Meer controle op gestort zwerfvuil, hondepoep
Meer controle zowel politie als gemeente
Meer luisteren naar de wensen/tips van inwoners
Meer onderhoud
Meer preventie voor zwerfvuil en aandacht voor honden bezitters
Meer prullenbakken
Meer rotzooi op groene plekken opruimen.
Meer toezicht (2x)
Men zou veel allerter moeten zijn op zwerfaval. Bovendien zou men meer handhavend (boete
opleggend) moeten optreden. Een blikje weggooien en men wordt betrapt, boete opleggen.
Ergerlijk is bijvoorbeeld bij de ingfang van De Ligne. Hoeveel sigarettenpeuken daar liggen is
walgelijk. Hier heeft o.a. de school een verantwoordelijkheid maar stadswachten zouden hier ook
een boetes moeten opleggen. Afgelopen jaar heb ik op een zonngige dag daar op een terras
gezeten en ik had zo een vijftiental ( !! ) personen een boete kunnen geven voor het weggooien
van sigarettenpeuken en 2 keer voor het weggooien van een frisdrankblikje. Het resultaat van
een half uur observeren vanaf het terras.
Mer info
Nieuwe bewoners welkom heten. De wijkconciërge of wijkcoördinator beter zichtbaar laten zijn.
Nieuwe lading asielzoekers plaatsen op de kollenberg
Onderhoud van de wijk, o.a. het opruimen van zwerfafval!!
Ondersteun initiatieven die vanuit de inwoners zelf komen
Ook poezen chippen. Ze vormen veel overlast.
Overlastgevers keihard aanpakken
Particulier afsteken van vuurwerk verbieden
Plaats cameraas bij de conteners
Plaatselijke politici de laan uit sturen, die van partij veranderen, van kleur verschieten verbieden.
Den Haag daartoe dwingen om met een grondswet wijziging te komen. Lebens transfereren naar
... ????? Gratis !!!!!!
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Prestige projected zoals de Lingen en dergelijke achterwege laten.
Regelmatig buurt bijeenkomsten organiseren, voor mij part onder een carport een uurtje samen
met een wijkagent
Schoon houden omgeving
Schoonhouden wegen en stoepen en bij glascontainers
Snel ingrijpen bij overlast
Stoep + grasvelden kort houden. Ziet er verzorgder uit en wordt dan niet zo snel vervuild.
Stop met prestige projecten en bouwen over restjes groen in de wijk
Streng optreden (beboeten) van niet opruimen hondenpoep, afvaldumping en tegengaan van
overlast van roeken!
Vaker prullenbakken legen die altijd vol zijn om zwerfafval tegen te gaan.
Zichtbaarder voor iedereen. Zodat buurtbewoners weten waar ze terecht kunnen.
Zie hierboven
Zie veiligheid
Zijn burka's verboden ???
Zo snel mogelijk rommel en dumping van rotzooi aanpakken en opruimen. Iedere groep van vixia
werekers moet dat doen zonder daar een opdracht voor te krijgen als ze platsoendiensten
uitvoeren en er aan voorbij rijden. Daarna melding maken natuurlijk.
Zwerfafval ia serieus probleem. Er wordt bij politiebureau veell carpool geparkeerd das onveilig
Zwerfvuil bestrijden, met name bij glasbakken en op ‘stille’ plekken, hondenbezitters aanspreken
op wangedrag, bv. Geen zakjes bij zich.
Zwerfvuil laten opruimen in het kader van HALT-trajecten. Niet alleen in het centrum

Toelichting
Tip veiligheid:








Tip
leefbaarheid:



Die camera's zijn hard nodig omdat er plekken zijn waar al jaren gedumpt wordt.
En iedereen in de wijk weet wie het doet, maar er moet beeldmateriaal van zijn.
Dat gaat dus niet omdat het om een zeer intimiderende persoon gaat en
iedereen graag zijn ruiten heel houdt
Het Dorpsplatform is heel actief om op alle fronten veiligheid en leefbaarheid te
bewaken en te verbeteren echter de procesondersteuning en facilitering van de
professionele vrijwilligers door de professionele betaalde krachten laat vaak te
wensen over. Binnen de gemeente - inwoners en ambtenaren - zit iedereen op
zijn eigen plekje "het wiel uit te vinden". De gemeente moet beter verbinden en
gebruik maken van de krachten in de wijk en natuurlijk ook beter luisteren en
afstemmen. Inwoners zijn best bereid om te helpen. Minder "op de rem" gaan
staan. De gemeente zou helpend moeten zijn en niet, zoals nu vaak wordt
ervaren, een beperking.
Je moet steeds vaker via internet aangifte doen; dus minder administratie voor
de politie. Dus meer tijd om de straat op te gaan.
Wij moeter er een hebben volgens alles,ik heb hem en vele van mij alleen nooit
gezien.
Ik heb een eigen zaak en hebben het een tijd geleden in brand gezet en paar
dagen terug ingebroken deze dader is gepakt voor de inbraak maar deze
persoon kan natuurlijk niks terug betalen of hij moet weer de hele buurt leeg
plunderen om het me terug te geven . Mijn idee is laat deze ergens betaalde
taakstrafuitvoeren tot de schulden betaalt zijn aan als ze niet komen of niet goed
meewerken uitkeringen intrekken . Wij zijn gewoon de dupe en hij loopt
dezelfde avond weer gewoon fluitend langs de raam maar ik heb wel door zijn
fase 8,500 aan mijn broek hangen
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Weet niet



In mijn vorige appartement zorgde één familie van drugsgebruikende
werkelozen voor overlast voor de rest van de werkende mensen. Bij een bepaald
aantal meldingen van omwonenden de woning uitzetten dat is wat er moet
gebeuren.
Op havenweg Buchten rijdt men te hard en parkeert men aan begin veel om te
carpoolen
Parkeren op de ventwegen langs de Dr. Nolenslaan en omliggende straten is een
ramp. Als bewoner kom je je auto niet meer kwijt! Alles staat vol auto,s van
studenten en winkelend publiek. Op privé terrein van Zo Wonen staan overdag
auto,s van niet bewoners. Is er geen regeling te bedenken dat parkeren in de
ondergrondse garage,s aantrekkelijker wordt voor studenten, werkende en
winkelend publiek? Kunnen wij als bewoner weer voor onze deur parkeren!
Sneller reageren op mails, vragen en klachten en bijvoorbeeld op mijn
aanmelding als vrijwilliger om zwerfvuil te ruimen. Ik heb gewoon NIKS gehoord.
Ik vind dat de ambtenaren in deze gemeente er nog steeds mee weg komen als
ze niet of laat reageren op mails en telefoontjes en gewoon NIKS laten horen. Is
niet meer van deze tijd.
Spreek mensen aan op ongewenst gedrag en draag zelf ook verantwoording voor
je omgeving
Veel mensen lopen een rondje met hun hond langs de Aldenhofweg, Verloren
van Themaatweg en Ankersweg. daar staat geen enkele afvalbak. Alleen een bij
de rotonde, maar dan moet je 2 x de verloren van themaatweg oversteken.
Tijdens afgelopen Kerstperiode waren allen afvalbakken overvol. Waren al vol
vóór de Kerst.
1. De verantwoordelijkheid van veiligheid in de wijk horen we samen te dragen
bewoners, eventuele ondernemers in de wijk en de politie. Benut daarom de
kennis, vaardigheden en capaciteiten van de bewoners. Breng in kaart wat de
vraag en het aanbod is en breng dit bij elkaar.Zorg voor terugkoppeling naar
bewoners, laat de resultaten zien. Probeer de niet actieve bewoners ( o.a
buitenlanders/asielzoekers) ook mee te krijgen zodat ook zij kunnen zien hoe ze
hun steentje bij kunnen dragen in de veiligheid van de wijk.
2. Promoten van Camera in beeld ( dat de burger via de politiewebsite hun
camera's aanmelden zodat de politie weet waar deze hangen en makkelijker bv
een dader kunnen opsporen)
3. Collectieve inkoop van bewakingscamera's . Maakt het voor de burger
misschien een stuk aantrekkelijker/interessanter om dit te gaan overwegen.
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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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