Veiligheid
Venlo werd in 2017 opgeschrikt door schietpartijen. Hebben deze gebeurtenissen uw gevoel
van veiligheid in onze gemeente beïnvloed? Graag horen we uw mening over de veiligheid in
onze gemeente.

1 Gekeken naar het afgelopen jaar: ‘Ik voel me veilig in onze
gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=224)
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Weet niet

53% is het (zeer) eens met stelling 1 Gekeken naar het afgelopen jaar: ‘Ik voel me veilig in onze
gemeente’, 24% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (49%).

Toelichting
Mee
eens







Die schietpartijen zijn incidenten.
Echter niet altijd. s avonds voel ik me minder veilig op straat.
Het is hier even veilig of onveilig ten opzichte van andere plaataen in de regio
Ik woon in de kleinste kern van de gemeente. De grote solidariteit en oplettendheid
van de inwoners geeft een veilig gevoel.
In de meeste gevallen lossen ze hun problemen ONDER ELKAAR op een uitmuntende
manier op.Kosten ze de maatschappij ook geen geld meer.Hal station

Neutraal



Er zijn bepaalde plekken waar ik me niet veilig voel, of bijv ‘s avonds of ‘s nachts
alleen op straat zijn. Er zijn ook genoeg plekken waar ik me wel veilig voel.

Mee
oneens



Alleen al van de berichten in de krant en van je omgeving ga je je onveilig voelen, hier
is altijd wat.
Er lopen nogal wat rare personen rond.
Er lopen veel meer onbekende, niet nederlands spekende mensen rond in de buurt,
met name in groepjes van twee
Ik woon in de kop van Venlo-Zuid. Hier wordt ik dagelijks geconfronteerd met
drugsgebruikers en handelaren. En dat alles openlijk op straat.
Laatste 2 jaar diverse inbraken in onze straat.We onen hier 25 jaar en voelden ons tot
dan toe veilig.
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Onveilig maken: Een aantal moorden in stadsdeel Blerick., Het drugtoerisme dat welig
tiert, na het verwijden van een aantal kofffieshops en het ingezetenen criterium. De
komst van de PVV in de raad bij de eerst volgende gemeeenteraadsverkiezingen en
daarmee wellicht de tweedeling van autochtoon en allochtoon of christen en moslim.
Steeds minder blauw op straat en geen eigen post in
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\blerick
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1.1 Wanneer voelt u zich onveilig?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet

Het meest gekozen antwoord (54%) op vraag 1.1 Wanneer voelt u zich onveilig? is: "In het donker".

Anders, namelijk:















24 uur
Als er iemand aanbeld
Altijd
Het vertrouwen in alles is gedaald. De gewone mens, het politieapparaat. Voor het minste of
geringste wordt je elkaar geslagen.
Hoofdzakelijk de Marokkaanse bevolking heeft lak aan de verkeersregels, dealt op straat,
beledigd en spuugt en als de Mc. Donalds op is wordt de zak gewoon buiten de auto
gedeponeert. Dan voel ik me onveilig, wanneer de wet gewoon aan de laars wordt gelapt.
Ik werk in Blerick en dat is niet de fijnste wijk om doorheen te moeten
In de avond/ochtend uren op de fiets en te voet
Kerst/carnavalstijd wegens inbraken
Met de fiets
Niet mijzelf maar voor mijn zoon
Ook overdag. De drugswereld trekt allerlei ongure types aan.
Station Tegelen / jongeren van marokaanse afkomst zijn agressief
Straatverlichting is erg slecht en op de fiets, maar ook te voet.
Toenemende problemen in Blerick / explosie flat harry meijerstraat

Toelichting



Er wordt in de buurt gedeald, ook overdag
Hangen op te veel plaatsen allerlei figuren
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2 Stel u bent een politie agent. U wordt gevraagd om ergens
in de gemeente Venlo een avond extra een oogje in het zeil
te houden. Waar zou u dan gaan staan?
70%

(n=216)
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Ik zou gaan staan in/bij:

Weet niet

62% antwoordt "Ik zou gaan staan in/bij:" op vraag "2 Stel u bent een politie agent. U wordt
gevraagd om ergens in de gemeente Venlo een avond extra een oogje in het zeil te houden. Waar
zou u dan gaan staan?."

Ik zou gaan staan in/bij:























Achteraf straatjes in dunbevolkte wijk. Zoals bij kapel van Genooi, achter de kas. Altijd rotzooi
daar.
Aland Steyl
Aldi en lambertus plein
Bij een hangplek met veel allochtonen, of een plek waar auto's dubbel geparkeerd naast elkaar
blijven hangen, zoals bij het allochtoon café in de Pepijnstraat of het kerkplein bij de
Lambertuskerk.
Bij het Bastion en de Jumbo daar bij de roltrappen
Binnenstad/centrum,
Blerick
Blerick Meidoornstraat of de binnenstad Parade
Blerick of Centrum Venlo
Blerick, Omgeving Vastenavondkamp
Blerick, tussen 3 decembersingel, vastenavondkampstraat en Nieuwborgstraat
Blerick, vastenavondkamp, geresstraat e.o.
Blerick, vastenavonkamp
Blerick, Venlo-Zuid
Bolwaterstraat (3x)
Buiten gebied
Buitengebied Belfeld
Buitenwijk
Buurtgenoten
Centrum (2x)
Daar waar ernstige zaken verwacht worden
Daar waar zij hun waakzaam oog op willen richten... slechte vraagstelling!!!
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De binnenstad overdag, daar fietsen ze je in het voetgangersgebied van de sokken als je niet
uitkijkt.
De buurt waar dit voor gevraagd is
De carpoolplaats nabij Rijkswaterstaat op de grens van Boekend en Blerick.
De Coffeshops. Zuidsingel, Rodestraat en omgeving waar ik woon
De fietsersbrug over de Maas
De hele gemeente
De Mc Donalds of op de hoek van de Bosserhofweg
De Vossener
Dealertjes
Deken van Oppensingel/ Keulsepoort
Diverse wijken
Een plaats waar gedeald wordt. Die plaatsen zijn bij de politie bekend.
Een rijke buurt
Een warme kachel. Wat is dit voor een rare vraag.
Een woning met het uitzicht op het Aldi terrein en de chinees en frietkraam in het
vastenavondkamp. niet zichtbaar met een politie auto
Fietsbrug / berenkuil
Gasthuisstraat hoek Venloseweg in Tegelen
Gebied rond de sportvelden bij de Bakenbos.
Grensovergangen, sociaal zwakke wijken
Hal station. Is ook nog lekker warm en veel licht.
Hangplekken waar jongeren zich ophouden
Hangplekken, daar waar ‘s avonds jongeren samenkomen
Helschriksel
In buurten waar parkjes zijn
In de buurt van allochtone verzamelpunten / hangplekken
In de buurt van de koffieshops
In de Rutgerusgang en op de Antoniuslaan
In de wijken waar je normaliter geen politie ziet omdat er relatief gezien veel minder gebeurd. Vb
Venlo oost of de stalberg.
In de woonwijken
In en rondom het Julianapark.
In het zicht, de burger wil een zichtbare politie.
In Venlo zuid gezien de drugsproblemathiek
Je laten zien in de wijken
Kaldenkerkerweg
Ligt aan de situatie er zijn meerdere brandhaarden
Maaskade (2x)
Mc Donalds Zuiderbrug
Met een moter rond rijden door de desbetreffende gebieden
Mgr. Nolensplein-Ginkelstraat- Noord Buitensingel
Natuurlijk Venlo Zuid, altijd beweging
NS stations en andere hangplekken
Onrustige wijken rondjes rijden
Op de politie bekende punten in de gemeente venlo
Op de Zuidsingel en omgeving
Op diverse plekken in Venlo-Zuid en in de binnenstad.
Op het politie bureau in de koffiekamer zoals meestal
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Op plaatsen waar drugs verhandeld wordt .Geresstraat,Bij Hubertuskerk.
Op plekken waar burgers over klagen, dan bij een burger binnen met een verrekijker een periode
observeren en strategie bedenken. Omdat ik er gewoond heb bijv. minister van Hallstraat
Oud gemeentehuis in tegelen
Overal
Overal met enige regelmaat zichtbaar. Bij ons is het rustig wonen, toch tijd de wijkagent of
iemand anders van de politie regelmatig door de straat. Dat geeft een prettig gevoel
Overal zichtbaar surveilleren
Panden waar criminele activiteiten plaatsvinden
Parkeerplaats naast huisartsenpraktijk Groenveld
Parkeerplek nabij hoek La Fontainestraat / Diderotstraat
Parkjes en op fietspaden
Pepijnstraat/ burgemeester gommansstraat
Periferie centrum en het centrum zelf
Plaatsen waar jongelui bij elkaar komen, dealen en rotzooi achter laten
Plein 1817 van wege de straat daelertjes
Roermondsepoort
Rond fietsen in wijken.
Rond winkelcentra waar 's avonds jeugd rondhangt.Momenteel is het rustig, het is afwachten
wat er gebeurt als het weer beter wordt.
Rondom het centrum
Sloterbeekstraat
Sloterbeekstraat en de Ginkelstraat
Spoorstraat, Betouwstraat, Industriestraat, station Tegelen.
Station en omgeving tegelen
Station in Tegelen
Station richting Tegelseweg in Venlo
Station Tegelen
Station,parken,hangplekken
Stations en openbare parkeerplekken
Stations Tegelen of Venlo
Straelseweg
Supermarkten in de avond
Tegelen op de Heide
Toegangswegen (zoals Antoniuslaan / Kaldenkerkerweg/ Tegelseweg e.d.
Tunnel station Blerick
Uitgaanscentrum
Vastenavond kamp, Venlo Zuid oude deel
Vastenavondkamp (2x)
Vastenavondkamp in Blerick
Vastenavondkamp of venlo-zuid
Vastenavondkampstraat
Vasteravondkamp
Vasterlaovenskamp Blerick
Vastrnavondkamp/Blerick
Venlo zuid (2x)
Venlo Zuid (2x)
Venlo zuid / in de buurt kwiek Venlo / kinderboerderij/ hagerweike
Venlo-zuid
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Waar de kans op criminaliteit het grootst is.
Waar veel moslims komen
Waar veel samen komst is buiten onder jongeren
Winkelstraat Tegelen tegen sluitingstijd en op tijdstippen overdag dat er, ondanks het verbod,
veel mensen het nodig vinden hier te fietsen. Ook scootmobielen rijden dikwijls onvoorzichtig en
te snel tussen het winkelend publiek door.
Wisselend rondreiden.
Zichtbaar.

Toelichting
Ik zou gaan
staan
in/bij:
















Weet niet



Alles volbouwen met sociale huurwoningen. Verlichtingen doen het niet, al
diverse keren doorgegeven. Gisteravond naar VVV gelopen, wat schetst mijn
verbazing: Venlo-Zuid heel slecht verlicht. Overal straatlantaarns die het niet
deden. Dit is ook al maanden aan de gang, bij de oprit van de A73 naar Blerick.
daar doen en de lampen op de fietsersbrug het gedeeltelijk niet, maar ook de
verlichting aan het begin van de A73. Zwervers, spuiters, daelers, wat willen jullie
nog meer horen.
Daar hangen altijd veel jongeren of andere personen rond overdagen in de avond!
De politie weet ongetwijfeld waar dat is. Ik denk met name aan drugscriminaliteit.
Dealen
Ergens gaan staan helpt niet. Rondgaan en je laten zien in de wijken
Hier is veel overlast door drugs dealers en alcohollisten, met name ‘s avonds als
vrouw voel ik me daar niet veilig, fiets altijd om
M.i. moet er in elke wijk een vorm van (politie)toezicht zijn. Alleen als de
omstandigheden daar toe leiden (zoals recentelijkin Blerick) dient daar het
toezicht geïntensiveerd te worden. Los daarvan zijn er uiteraard bepaalde locaties
in de stad die sowieso om meer toezicht vragen (koffieshops b.v.).
Op fietsbrug lopen veel wandelaars
Op het moment de onveiligstenplek
Soms zie ik daar auto's even stilstaan met enkele verdachte individuen erin. Ik
verwacht dat hier drugs verhandeld worden.
Veel dronken buitenlanders en de weg is net een racebaan .
Veel drugstoeristen en zwervers / verslaafden
Wonen teveel , vooral alleenstaande mannen, uit allerhande streken
Ik ben geen agent en wil het ook niet worden. De binnenstad en enkele wijken in
Venlo zijn dan weer wel en dan weer niet veiling. Waar het veilig is, ben je als
agent niet nodig. Ik zou het dus echt niet weten.
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3 Welke maatregelen zou de gemeente het best kunnen
nemen om de veiligheid in gemeente Venlo te verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=221)
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Het meest gekozen antwoord (67%) op vraag 3 Welke maatregelen zou de gemeente het best
kunnen nemen om de veiligheid in gemeente Venlo te verbeteren? is: "Meer politie op straat".

Anders, namelijk:





















Bespieden/afluisteren/bewustwording kweken op scholen
Beter sociaal beleid
Beter toezicht houden op het verhuurbeleid van huisjes melkers.
Betere handhaving mn in centrum venlo
Buurtpreventie
Buurtvaders
Coffeshops weg
Controle op alle scholen. De jeugd in de pauzes niet meer naar het winkelcentrum.
Criminaliteit keihard aanpakken. Van winkeldiefstal tot drugsdealer.
Criminelen van straat plukken
Dat moslim tuig terug naar het land van afkomst
De gemeente moet de ogen eens opendoen er wat aan gaan doen maar menen met een wijk
avondje praten de problemen op te lossen
De schietpartijen en daarmee het gevoel van onveiligheid komen ergens vandaan. Daar moet
iets aan gedaan worden. Beter weten wie je burgers zijn door in gesprek te gaan, mensen te
leren kennen en echt te luisteren
De voor veel geld aangebrachte camera's ook bemannen en beter afstellen, de camera beelden
in Venlo zijn een aanfluiting.
De wet kunnen uitvoeren zonder zelf slachtoffer te worden.
Drugs dealers in het openbaar ophangen
Een no nonsense uitstraling van de geüniformeerde agenten
Groenvoorziening goed aanpakken
Handhaven
Handhaving
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Hogere straffen voor daders
Investeren en ondersteunen in sociale activiteiten
Investeren in minder onderhouden woonwijken
Jongerenwerkers inzetten
Meer bevoegdheid voor politie om in te grijpen en harder op te kunnen treden.
Meer contact aangaan met bewoners, wat zij ervaren !
Meer controle
Meer controleren,laat je in die wijken zien,niet alleen tussen 8 en 5
Meer handhaving
Meer maar minder zichtbare politie en dan gericht(er) ingrijpen
Meer surveilleren
Meer toezicht rondom probleemgebieden.
Minder buitenlanders
Niet alleen overal camera's neerhangen, maar ook iets doen met die beelden.
Op hardrijden controleren, vooral in de avonduren. Vooral op de eindhovenseweg(Maasbrug)
en doorgaande straten.
Optreden!
Plekken waar criminaliteit zich concentreert anders vorm gaan geven. Drugspanden ruimen,
vaker surveilleren op die specifieke plekken
Politie op de fiets sneller bij plaats dilikt
Preventief aandacht hebben voor toenemende problematiek
Struiken / bomen snoeien
Wijkagenten uitbreiden en zichtbaarder in ds wijk

Toelichting














Ben aanwezig op plekken die er toe doen. Ga niet met 10 agenten 's morgens de schooljeugd
controleren, als er 200 meter verder wordt gedeald!
Beter en strenger straffen bij ernstige incidenten
Er hangen al camera's maar doe ook eens iets met die beelden. Op het Jan Teunissen plein
staat een mobile camera, de dealers en gebruikers zitten daar 5 m vandaan in het zonnetje te
blowen. Handel en gebruik in de openbare ruimte is nog steeds verboden. Toch wordt er nooit
opgetreden
Het camera toezicht ook inzichtelijk maken!
Meer patrouilleren op plaatsen waar groepjes jongeren bij elkaar komen.
Men heeft de mondvol over wijkagenten, maar ik heb er nog nooit 1 gezien.
Veiligheid is een ruim begrip; want waar hebben we het over:
- verkeersveiligheid
- maatschappelijke veiligheid
- veiligheid in de zin van behagen/onbehagen ??
Voorbeeld: Enkele jaren geleden werd er een week streng gecontroleerd op fietsen in de
binnenstad. na enkele dagen fietste daar niemand meer in het voetgangersdomein. nadat de
controles gestopt waren keerde de oude situatie weer terug. Wanneer er geen controle is met
sancties rekken we zelf de regels op.
Wie let er nog op ontbrekende fietsverlichting? Wie let er nog op bellen/appen tijdens het
fietsen, autorijden?
Zichtbaarheid surveillance politie is onder dmaate
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4 Bent u aangesloten bij de buurtpreventie-app in uw buurt?
45%

(n=220)
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0%
Ja

Nee

Er is geen
buurtpreventie-app in
mijn buurt

Weet niet

40% antwoordt "Nee" op vraag "4 Bent u aangesloten bij de buurtpreventie-app in uw buurt?."

Toelichting
Ja



Sinds begin dit jaar opgestart.

Nee




Ben niet in het bezit van een smart-Phone, anders zou ik me wel aansluiten.
Bewust niet, denk dat er naast zinnige dingen ook een hoop onzinnige
dingen opstaan. Verder denk ik dat zoek opdrachten bijvoorbeeld wel op de
app komen, maar eenmaal gevonden niet worden afgemeld.
Heb geen smartphone
Ik heb geen App
Ik heb niet zo"n moderne telefoon
Weet niet hoe dit werkt.
Werk overdag van 7-6,en als ik een keer wat zeg tegen iemand krijg je een
grote bek terug,ouwe waar bemoei je je mee,laat me niet op mijn donder
slaan.
Wij hebben geen app mogelijkheid en of kennis daarvan.







Er is geen
buurtpreventieapp in mijn buurt



Ik zou dit best willen organiseren in ons appartementencomplex de
Antoniusmeule in Blerick
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4.1 ‘Een buurtpreventie-app geeft mij een verhoogd gevoel
van veiligheid in mijn buurt’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de steling?)

(n=67)
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63% is het (zeer) eens met stelling 4.1 ‘Een buurtpreventie-app geeft mij een verhoogd gevoel van
veiligheid in mijn buurt’, 7% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens"
(59%).

Toelichting
Mee
eens




Neutraal






Als een strafbaar feit tijdig geconstateerd wordt is de kans aanzienlijk groter dat de
dader(s) aangehouden kan worden. De extra ogen in een wijk zijn daarbij een handige
hulp voor de politie.
Wij zijn ermee bezig, is aangevraagd bij de Gemeente, dus we gaan ervan uit dat het
in orde komt.
Deze app wordt misbruikt .door mensen welke onzin plaats entlopen katten of der
gelijken
Er wordt ook onzin op vermeld, de laatste tijd minder gelukkig
Kan handig zijn
Nu langzaam maar zeker de hele gemeente er mee vol hangt daalt de preventieve
werking hiervan.
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5 Is er het afgelopen jaar bij u thuis ingebroken of een poging
tot inbraak gedaan?
100%

(n=217)
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Weet niet

0%
Nee

Ja, één keer

93% antwoordt "Nee" op vraag "5 Is er het afgelopen jaar bij u thuis ingebroken of een poging tot
inbraak gedaan?."

Toelichting
Nee






Heb in 2017 nieuw hek geplaatst met goed hang en sluitwerk,
als voorzorg woon op een hoek en is al eens poging tot inbraak geweest.
Ik woon in appartement
Rondom rolluiken en een hond binnen
Wel in de straat bij de buren schuin tegenover.

Ja, meerdere
keren



Twee keer in de Auto .hoge schaden totaal € 1200. Op blijven zitten door
slechte opname door de politie.

Weet niet




Heb een alarmsysteem
Misschien zijn ze wel in tuin geweest, maar is dit niet opgevallen.
Het zou tegenwoordig zo maar kunnen. Ook wij zijn niet altijd thuis of in de
tuin.
Volgens mij hebben we wel een insluiper gehad.
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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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