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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?" antwoordt 64% van de respondenten: "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 (69%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Sittard-Geleen, waarbij 324 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)

(n=310)

52%
33%
19%

Vermoeden
aanwezigheid…

Vermoeden
aanwezigheid…

Drugshandel op
straat of vanuit…

Drugshandel vanuit
een pand

11%

17%

Weet niet

21%

6%
Hangjongeren

Zakkenrollerij /
beroving

Diefstal in woning /
woninginbraak

Diefstal fiets

10%

15%

Geweldsdelict /
bedreiging /…

22%

Diefstal Auto

15%

26%

Anders

31%

Er is geen diefstal,
geweld,…
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Op vraag "6 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".

Anders, namelijk:














Aanwezigheid drugslaboratorium; inmiddels geïmplodeerd.
Bemerk van geen van deze veiligheidaspecten iets in de naaste omgeving.
Daarnaast vaker overlast van dronken hoereca bezoekers die op weg naar huis wildplassen.
glazen en flessen kapot gooien e.d.
Dumpen van afval
Geschoten met 9 mm kogels in poort
Hahaha in ophoven brande schuur af was wietplantage die vent doet al jaren dingen om goed
aan geld te komen savonds liep hij weer met opgeheven hoogd door ophoven nu is hij
verhuisd naar oud roosteren daar gaat hij weer verder met zijn praktijken en de gemeenten
doet net of ze dom en blind is
Handel in produkten om hennep te kweken, verkoop van potgrond, afvoerbuizen
voedingsstoffen.
Hang jongeren onder de fiets tunnel richting rijksweg en drugs.
Herhaaldelijk illegale afvaldumping en hondenpoep die achtergelaten wordt.
Het iligaal dumpen van afval, waaronder afval van hennepkwekerij .
Ik denk dat je naïef bent als alles bovenstaand NIET gebeurt in je wijk. Ik zeg niet dat het zo is
maar kan weldegelijk.
Ik lees het op Drimble of hoor het mensen zeggen dat het er was, maar ik heb zelf geen kijk erop
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Ik ruik wel eens wietlucht in de straten
Illegale afvalstortingen en veel rotzooi rondom een bepaald pand.
Loslopende honden schootsvelden bij Ligne
M.n. oost-Europeanen die door de dorpen zwerven op zoek naar mogelijkheden voor hun
rooftocht, oplichting, diefstal en andere dubieuze zaken.
Op parking tennisclub Orient achter de hoven : handel, troep,
Persoonlijk is mij niets van boven vernoemde opgevallen.
Politie wacht schijnbaar altijd op verraders om actie te ondernemen , uitgezonder mensen die
hier echt last van hebben .
Schandalige snelheden door woonwijken door drugstoeristen
Scooters rijden nu zelfs op het kerken pad, handhaven aub
Slecht onderhoud wegen stoepen en bewoners tuinen beter onderhouden
Vandalisme vernieling. overlast lawaai trillingen luchtvervuiling
Vast nog meer van bovenstaande, maar daar heb ik geen weet van.
Vermoedelijke drugshandel op straat
Vermoeden witwassen geld in zogenaamd horecapand dat telkens weer van naam wijzigt
Vernielingen (leksteken autobanden, afval in tuinen gooien etc
Vervuiling
Vervuiling/afval
Wietplantages in meerdere straten
Wijkagent - onzichtbaar
Witteboorden criminaliteit genaamd de politiek net als grootste voorbeelden de EU, cabinet
Rutte, alle andere gemeentes die geld opstrijken door het plaatsen van gelukzoekers in onnodig
grote getallen

Toelichting















Aantal inbraken neemt gaanderwijze toe in de wijk hoogveld
Alleen omdat ik het niet weet betekend niet dat het niet plaatsvindt.
Bij ons in de buurt wordt gehandeld, bezorgd, het is niet altijd prettig om daar langs te moeten.
Brommertjes en auto’s rijden te hard ook op plekken waar ze niet mogen komen.
De producten die benodigd zijn om in laboratorium drugs en xtc te vervaardigen, hebben een
herkomst.
aan de lege vaten die her en der in de natuur gedumpt worden, is wellicht af te leiden, de
herkomst.
m.a.w. pak re koe bij de horens en niet aan de staart
Er is heel veel van deze aangegeven punten in de wijk Limbrichterveld. ALS de politie komt word
er een praatje gemaakt met het onspuis en gaan weer. Er word NIKS gedaan hier aan. En hier
spelen onze kinderen tussen.
Gelukkig bleef het hier meestal bij pogingen tot inbraak of diefstal
Helaas aan den lijve ondervonden de afgelopen maand
Ik heb al vaak genoeg melding er van gemaakt...wel anoniem..maar hij gaat nog steeds door..en
wel oo burg.lemmensstraat 31
Ik heb er binnen onze gemeenschap nog niet over gehoord
Incidenteel gebeuren dit soort criminele activiteiten ook in onze buurt, maar niet chronisch.
Meer bevoegdheden voor politie nodig, en criminaliteit/criminelen hebben geen recht op
privacy. Pak nu eens door.
Neemt toe
Niet bij ons gebeurd.
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Onlangs is een drugswasserij in de buurt ontploft



Overheid zou eerst meer info moeten geven of, waar en welke vorm van criminaliteit in de
gemeente plaats vindt. Daar wordt nauwelijks tot niet over gecommuniceerd. Zou een goede
start zijn. Daarna pas de vraag stellen.
Politie heeft ons dat gemeld, zelf niets gemerkt
U moet 's avonds maar eens gaan kijken op de parkeerplaats van de Teniersstraat.
Wat een onzin antwoorden. Deze antwoorden hebben niks te maken met ondermijning.
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1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
70%

(n=227)
64%

60%
50%
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30%

23%

20%
9%

10%

4%

0%
Ja, bij politie

Ja, bij gemeente

Ja, bij

Nee

Op vraag "6.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" antwoordt 64% van de respondenten: "Nee".

Ja, bij




















0800 7000
Als ik het zie mar ik heb het van horen zeggen
Burgerwacht
Buurtprevensie
Buurtpreventie
De politie van mijn fiets de rest niet
Door de gedupeerde
Drugsmeldpunt.
Gemeente en politie (2x)
Gemeente en veratwoordelijk wethouder
Hahaha zelf inbraak gehad ik werd behandeld of ik zelf in mijn huis had ingebroken dus mijn
pet voor agenten gooi ik in de lommerd
Meld misdaad anoniem. Is gebeurd door de buurman.
Politie (2x)
Preventiegroep buurt
Via buurt app worden we op de hoogte gehouden
Via buurtpreventie aan gemeente
Wijkagent
Zo wonen
Zowonen en de wijkagent

Toelichting
Ja, bij
politie



Als je auto gestolen word dan moet je aangifte doen voor de verzekering. De politiek
aangeven gaat alleen als je in de 2de jamer zelf zit en je eigenlijk je hele leven onder
een steen hebt geleefd

6








Ja, bij
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Er is al 2x brand geweest. De veroorzakers worden te zacht aangepakt. Buren liepen
gevaar door deze branden. Deze veroorzakers alles afpakken echter we zien dat het
anders gaat. Nachtje cel en dan verder met het leven en de handel. Lastig te verteren
voor de hardwerkende burger.
Er is uiteraard niets mee gedaan.
Moet naar Gemeente, Gemeente zegt je moet naar Politie, Politie zegt je moet naar
Gemeente etc etc etc
Politie reageert niet.
MMA vraagt naar MIJN gegevens, anders kunnen ze niks doen .
Zie antwoord hierboven. De politie word gewoon uitgelachen en de bewoners ergeren
zich rot aan deze mensen maar ook dat er niks gedaan word. Maar Zowonen (de
woningstichting van deze flats) stopt ook deze criminelen in de flats.
Pogingen mijnerzijds politie op het spoor te zetten van criminaliteit in mijn directe
omgeving. Reactie meestal: We hebben (nu) geen personeel !
Zij nemen meldingen serieus maar om in het donker kenteken van scooters en auto’s
onopvallend te bekijken en optie schrijven valt niet mee.
Aangifte door iemand anders.
Anderen hebben politie en brandweer gebeld of deze zijn spontaan op het voorval
afgekomen
Anderen waren mij voor, maar dan nog rijst de vraag: hoeveel zin heeft het nog?
Dat zou ik pas doen als ik het 100% zeker weet. En dat is niet het geval. Ik heb wel een
groot vermoeden
De politie neemt alles niet even serieus en dan is er toch te weinig mankracht om dit
allemaal op te lossen.
Er was al melding van gemaakt door buurtapp.
Er zijn twee koffieshops midden in de buurt
Heeft geen zin
Heeft toch geen zin politie heeft geen tijd.en er is zo ie zo te weinig blauw op straat
Ik heb er geen overlast van
Ik let er niet zo goed op en om enkel vermoedens te delen met gemeente of politie
doe ik niet.
Inbraak betrof niet mijn woning (en ik zag het ook niet gebeuren). Hangjongeren
veroorzaken op de momenten dat ik ze niet geen hinder voor mij. Wel veroorzaken ze
geregeld rommel en in deze tijd van het jaar ook door vuurwerk.
Info kwam van de politie
Is bekend bij Gemeente en politie
Is bekend maar doen r niets mee
Maar door andere buurtbewoners wel al vaker
Melden is zinloos, men gaat pas weken later iets doen
Mocht ik een vermoeden hebben...meld ik dat meteen.
Namen worden door gegeven
Nee, omdat ik zelf geen diefstal of inbraak heb gehad en van vermoedens doe ik geen
aangifte.
Niet persoonlijk, maar wel in mijn wijk
Omdat er toch niets mee gedaan wordt
Politie heeft geen tijd
Politie heeft het ons gemeld, zelf niets van gemerkt
Politie weet hiervan
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Reeds gebeurt via buurt watsapp
Te vaag, niet duidelijk waar het vandaan komt,
Via buurtwacht en sociale media worden hier m.i. voldoende signalen afgegeven voor
politie/gemeente om dit pro-actie aan- en op te pakken
Was bij andere mensen in ons dorp.
Was niet bij mij
Wij wten dat het gebeurt maar ben er zelf nog niet mee geconfronteerd
Wordt op site van het dorpsfeest, de eigenaren zullen welmbij de politie aangiften
gedaan hebben
Ze komen niet eens uit. Laatst twee buitenlanders in de wijk. Die gingen langs de
deuren voor een bedrijf. Wij bedrijf gebeld en die melden ons dat men nooit mensen
stuurt langs de deuren. Die heren konden zich ook niet legitimeren. Politie gebeld en
die kwamen na 40 minuten. Men zag ze met die mannen praten maar namen ze niet
mee. 15 min later werden die twee gesignaleerd in Lahrhof. Ik bedoel maar. Waren
buitenlanders die moeilijk te verstaan waren. Via whatsapp van de buurtpreventie
hebben wij burgers ze kunnen volgen.
Zelf ben ik er niet een getuige van geweest, als er een inbraak is uiteraard wordt de
politie gebeld
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=304)

69%

37%
14%

Anders

Door de
(gevangenis)straffen
te verhogen

Door de handhaving
uit te breiden

Door meer
voorlichting te geven

8%
Weet niet

15%
4%
Er wordt voldoende
gedaan tegen
ondermijning

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

op vraag "7 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (69%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:


















Asielbeleid strenger maken
Beter onderzoek ambtenaren, gemeenteraadsleden en wethouders naar banden met criminelen
en corruptie
Betere controle denk aan b.v. iemand zonder inkomen en toch in een dure auto rijden dit iis in
mijn ogen niet mogelijk, en zoo zullen er ongetwijfeld legio voorbeelden zijn, denk dat het
uitbreiden met controleurs zijn vruchten zal afwerpen en brengt zijn kosten op
Betere screening van raadsleden
Blijf dichtbij de burger en in contact zodat je weet wat er in bepaalde wijken speelt.
Burgers serieus nemen,aangifte doen en er dan vervolgens niks mee doen,politiebureau s,avonds
na 9 uur sluiten.savonds geen politie op straat enz enz
Criminelen in dit land worden nog beloond in dit land. Ons rechtssysteem klopt niet en elke
slimme advocaat vind wel een gaatje in de wet. Als de politie gewenst wordt hebben ze geen tijd,
alleen voor bekeuringen uit te schrijven
Door het legaliseren van bepaalde soorten drugs. Daardoor geen noodzaak voor illegale
praktijken
Door mensen te stimuleren verdachte/ ongeoorloofde zaken te melden.
Door ook bankdirecteuren te verhoren. ING heeft al excuses moeten aanbieden.
Door politie agenten op toezicht te zetten die bezig zijn met hun werk en niet bezoekjes aan de
AH of lui gaan beboeten die geen bedreiging vormen! Politie Sittard is op dit moment een
aanfluiting!
Echt aanpakken
Eindelijk eens kordaat optreden tegen dit volk. Stop gewoon de uitkering en verwijder ze uit de
gemeente
Flinke boete aan vast koppelen
Geen handhaving, politie en optreden
Grootschalige structurele aanpak
Handhaving in de wijken dicht bij de mensen en makkelijk te benaderen
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Hard aanpakken van illegale praktijken, onmiddellijk beëindigen, alle kosten van schade, troep
opruimen, enz. meteen doorberekenen, meer politieagenten, meldpunt inrichten (ook voor
corruptie, vriendjespolitiek enz.)
Hoofddaders aanpakken niet alleen de loopjongens.
Inbrekers vogelvrij verklaren en als ze gepakt worden chippen met GPS en locatie gegevens
opslaan. Alle niet in Nederland wonende moeten de onkosten terug verdienen in een gevangenis
(zonder privileges) incl hun eigen ticket terug naar hun land. Dubbele nationaliteiten moeten bij
2 delicten hun Nederlandse nationaliteit kwijtraken en buiten eu geplaatst worden
Kaalplukken en zwaardere straffen
Kansarme jongeren te motiveren uit criminaliteit te blijven door sport- clubs en begeleiding gratis
aan te bieden. Probleemjongeren écht te ondersteunen dmv een woon-/werk-/ zorgtraject
(1pakket incl waarbij admin huur tel ... inbegrepen zijn. Dit verminderd stress en noodzaak tot
creatief bijverdienen!!)
Meer blauw op straat (2x)
Meer controle op meldingen
Meer politie zichtbaar aanwezig maar ze hebben tegenwoordig meer bezig met administratief
werk
Meer politieaanwezigheid
Meer u
Onderhoud optimaliseren
Plekken maken voor jongeren tussen de 14-24 oude buurthuis moet terugkomen
Samenwerking van ketenpartners
Sneller optreden
Sociale controle
Stop de war on drugs
Straffen hoeven niet hoger, maar moeten wel sneller en zichtbaarder worden uitgedeeld.
Criminelen vooral financiëel plukken.
Veelharder optreden
Verkeersmaatregelen
Via buurtwhatsappgroep kan de buurt ook al wat veiliger worden
Weer politie zichtbaar in je wijk
Werkelijk op meldingen in te gaan
Wiet legaal te maken
Wijkagenten zichtbaar in de buurt
Zie toelichting:

Toelichting





Blauw op straat, maar daar is geld voor nodig. Bovendien is politie in Limburg te veel bezig met
hun salaris en arbeidsvoorwaarden en dat begrijp ik want de boeven in Den Haag behandelen de
politie net zoals de leraren, de zorg en de lokale cultuur. Den Haag o.l.v. Rutte leeft in een ander
Nederland dan wij burgers.
De burger stimuleren elkaar voor te lichten
De gemeente sittard-geleen heeft geen geld om in de bestrijding te investeren en beschikt
sowieso niet over voldoende praktische slagkracht...ik zie bv geen wijkagent, geen surveillances
en te weinig bezetting lokaal plus een zgn centraal politiebureau dat veel te ver weg ligt
(Sittard)...kortom de gemeente speelt hierin geen enkele rol en kan door ook geen rol in spelen
omdta ze zelf haar fin reserves de voorbije jaren heeft opgemaakt
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De ogenschijnlijke straffeloosheid geeft criminelen het gevoel dat ze lang hun gang kunnen
gaan...Straffen en maatregelen hoeven niet verhoogd of strenger. Handhaving is verwaarloosd
en daarom moet daar een inhaalslag gemaakt worden.
Door alvast te beginnen ook de lichtere criminaliteit zwaarder aan te pakken (vooral bij jeugdige)
Een burgemeester die in de krant schrijft dat een agent die s,avond op bureau moet blijven om
het open te houden er een te veel is die kan beter op straat zijn,maar er zijn er helemaal geen op
straat..
Handhaven, voertuigen bij overtredingen in beslag nemen, zo ook op andere plaatsen.
Nu lachen die scooter rijders de handhaving uit. Stad scooter vrij maken .
Handhavers inzetten zoals de "bikerteams" van de politie en de bereikbaarheid van handhaving
voor de burgers te verbeteren. bijv. middels een spoednummer waarop handhaving bereikt kan
worden en direct een bikerteam ter plaatse kan sturen. Probeer nu op de gemeentelijke website
eens een contactmogelijkheid voor handhaving te vinden..... Die is er niet, behalve een online
formulier of de buiten beter app.
Handhaving is gemakkelijk uit te breiden, politie kijk eens om je heen op straat in buurten waar
auto's staan die de waarde van de koopwoningen duidelijk overtreffen en waar dan ook nog een
meerderheid niet werkt. Dan weet je toch dat er iets niet klopt, niet iedereen is namelijk winnaar
van de postcodeloterij. Durf ook eens verder te kijken dan bijvoorbeeld motorbendes, als op het
terrein van een moskee een drugsvangst wordt gedaan waar ze in de haven van Rotterdam trots
op zouden zijn, optreden in dergelijke gevallen is iets anders dan discriminatie maar
gerechtigheid!
Heel moeilijk probleem, omdat de grens tussen correct en "crimineel" vaak flinterdun is.
Ik snap dat de gemeente niet zomaar meer blauw op straat krijgt. Zaken kom ik vooral in het
weekend tegen. Meer meldingen geeft beter beeld van de overlast. Er aan wennen is een slechte
zaak
Ik woon zelf in de wijk 6135AH , de wijkagent daar is zichtbaar bijna nooit te zien. Dit terwijl zijn
voorganger Manon Thomas zich bijna dagelijks liet zien in de wijk. Ook ging zij het gesprek aan
met de jongeren.. En met alle respect voor Frank Esser ..je ziet hem nooit.. En als excuses krijg je
te horen dat zijn werkgebied heel groot is en hij ook nog eens minder werkt i.v.m met zijn
leeftijd.
In vergelijking met andere steden in Nederland, er rijdt ontzettend weinig politie rond.
Keihard aanpakken. Met het vingertje zwaaien werkt niet. Zo krijgen deze mensen steeds meer
de overhand en wordt het van kwaad tot erger. Wij wonen hier in principe met veel plezier, maar
dit bederft het nou echt.
Meer capaciteit en minder buro-werk. HANDHAVEN
Meer mensen op straat voor toezicht. Zeker s'nachts. Mensen zat in de bijstand die dat kunnen
doen na een cursus handhaving. En zeker meer verlichting in de straten en brandwonden.
Nu rijden er wel eens mensen in uniform door je wij wat handhaver, stadswacht/stadstoezicht of
wat voor gecreëerde functie dan ook. Nee we hebben de goed opgeleide Politie ambtenaren
zichtbaar nodig en niet e.o.a. veredelde in het leven geroepen organisatie door de gemeente die
de burger weer veel geld kost en weinig tot niets oplevert. Waarom zijn deze mensen niet voor
het echte werk gegaan en gesolliciteerd bij politie. Wellicht omdat ze deze bekwaamheid niet
hebben.
Politie zie ik alleen in auto,s langs komen, laat ze ook in de wijk zien en niet alleen bij Fortuna.
Straffen kunne met name voor veelplegers een stuk hoger. Wie bij herhaling in de fout gaat moet
(veel) langer zitten. Een kleine groep veelplegers is verantwoordelijk voor een groot deel van de
misdrijven. Als je die langer vastzet scheelt dat dus een stuk
Wie weet er nog wat er zich op straat en in wijken afspeelt . te weinig controle .
Zoals in vraag 6 al aangegeven moet er veel meer gecommuniceerd worden over criminaliteit.
Dan komt er ook betrokkenheid en daarmee meer kans op info over bestrijding
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Zorg dat de omgeving schoon is en goed uitziet. Elke wijziging van welke aard dan ook valt dan
meer op.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP SittardGeleen
Ondermijning
07 december 2018 tot 17 december 2018
324
5,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
4 minuten en 32 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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