Veiligheidsmaatregelen evenementen
Na de aanslag in Parijs (Bataclan) zijn de veiligheidsmaatregelen bij (grootschalige)
evenementen verscherpt. Toch vielen er onlangs in Manchester doden bij een
zelfmoordaanslag na een concert van Ariana Grande.
Kijkende naar uw eigen bezoek aan evenementen in hoeverre bent u het (on)eens met de
volgende stelling?

1. “Ik heb me in Nederland nog nooit bedreigd gevoeld"
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'Het bezoeken van grote evenementen kan risico`s inhouden: paniekreacties door
vuurwerk, slecht weer, raddraaiers etc.
Hangt van je houding af, vind ik. Niet bang zijn, althans uitstralen, vind ik belangrijk.
Ik kom zelf uit Amsterdam en daar leer je dat wel.
Ik bezoek nagenoeg geen grootse evenementen m.u.v. theater. Daar voel ik me
niet bedreigd
Ik voel me niet snel bedreigd, maar wel wat meer alert
Na de aanslagen in Parijs en Brussel, realiseerde ik me, dat, dat heel dichtbij komt.
Ging voorheen heel gerust , al was het `snachts 12 uur wandelen met mijn hond,
nu vermijd ik dat. Maar je vergeet ook wel gauw weer die angst, gelukkig maar hè.
Zou dat gebeuren dan ga ik daar weg.
Bij grote manifestaties voel ik me wel bedreigd. Kom daar ook niet. Stadion of
openluchtconcerten. Voelde me totaal veilig bij wielerkoersen of Serious Request
overigens. Daar kun je wegkomen zonder onder de voet gelopen te worden
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Het kan ook hier zo maar ineens gebeuren. Op een dag........ dan zal het zo ver zijn.
Wanneer is de vraag?
Ik ben niet echt bang, maar ik denk er wel aan.
Ik merk dat ik nadenk over evt terreur aanslagen in ons land. Ik denk dat dit een
keer gaat gebeuren
Terroristische dreiging etc.
Wees realistisch!
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1.1 Wat ligt aan deze dreiging ten grondslag?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=22)

47%

50%
45%
40%
35%

29%

30%

22%

25%
20%

29%

17%

15%
10%
5%
0%
De drukte

Gepleegde
aanslagen
afgelopen jaar

Mate van
beveiliging

De Media

Anders

Anders, namelijk:









Beleid in Nederland
Brutaliteit buitenlanders
Eigen ervaringen
Geen afdoende straffen tegen kwaadwillenden
Ongure personen
Op centraal station Amsterdam, een verzoek aan iedereen om rustig het station te verlaten
Verwarde personen
Zoveel allochtonen in Heerlen, vind het soms echt beangstigend als die samen groepen
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2. Hoe kan volgens u de dreiging in Nederland verminderd
worden? (meerdere antwoorden mogelijk)
30%
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Agenten helpen als gevraagd wordt.
Alle religieuze uitingen (kleding) in openbare ruimtes verbieden.
Betere dialoog met de lokale moslimbevolking, meer samenwerking met buitenlandse politie
en inlichtingendiensten
Bij twijfel altijd reageren
Borden met vluchtroute
De beveiliging die er is de straat op en niet in auto's of opnscooter of fiets rondjes rijden.
De omgeving waar de aanslagplegers vandaan komen betalen met gelijke munt
DNA BANK/ paspoort
Geen vluchtelingen meer
Goede Intelligence
Info verzamelen (AIVD)
Lijst met vermoedelijke terrorisme aanhangers openbaar maken.
Maximaal aantal bezoekers handhaven en controleren
Meer screenen vluchtelingen
Meer zichtbaar toezicht
Metaaldetectoren
Minder aandacht aan van alles.
Minder tolereren
Moslimimmigratie stoppen
Personen in gezagsposities die haatzaaien harder aanpakken
Wat een slechte enquete dit; puur
Zictbare politie
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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 peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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