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1. Samenvatting
Op vraag "7 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
(35%): "Drugshandel op straat of vanuit een voertuig".
Op vraag "7.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (68%): "Nee".
Op vraag "8 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (70%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Venray, waarbij 271 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.

7 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=258)
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Anders

Vermoeden aanwezigheid drugslaboratorium

Vermoeden aanwezigheid hennepkwekerij

Drugshandel op straat of vanuit een voertuig

Drugshandel vanuit een pand

Hangjongeren

Geweldsdelict / bedreiging / oplichting

Zakkenrollerij / beroving

Diefstal in woning / woninginbraak

Diefstal fiets

Diefstal Auto

Er is geen diefstal, geweld, drugshandel, -productie en/of –
vervuiling in mijn woonwijk of nabije omgeving

0%

Op vraag "7 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
(35%): "Drugshandel op straat of vanuit een voertuig".
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Anders, namelijk:




























10 kapperszaken met een handvol klanten blijven overleven???????
Bedrijfspanden agrarisch inbraak
Brandstichting
De scooterboys en een enkeling op de fiets
Diefstal uit auto.
Er is weinig tot geen diefstal,geweld enz.
Handel!!! Dekmantels!! Couriers!!!!
Ik woon nu 2 jaar in oostrum en de wijk agent nog nooit gezien
In onze directe straat geen overlast, wijk is een vraagteken.
In Venray zijn enkele winkels/horeca gelegenheden die duidelijk als enig doel hebben om geld
wit te wassen en ik zie geen handhaving van justitie
Ja, ik kijk al rond en luister en ruik mee.
Koffieshop in woonwijk
Luxe Zonnestudio waar nooit klandizie is
Meerdere malen politie gebeld. Vondst van diefstal of drugsgebruik.
Mogelijke drugshandel.
Veel lawaai op de weg
Verkeersovertredingen en illegaal vuurwerk
Vermoeden handel in harddrugs
Vermoeden van drugshandel
Vernieling
Vernieling, vervuiling, geluidsoverlast, drugsgebruik [maar is dit georganiseerde misdaad?]
Vernielingen (vandalisme)
Verpaupering van de straat
Wel veel dingen horen zeggen door anderen, maar zelf niet gesignaleerd of last van gehad.
Wiet rokers op bankje in het stadspark bij de grote kerk, gezien de kleine plastic wietzakjes die
worden achtergelaten. De nieuwe zonnenstudio op de Hoenderstraat tegenover Odeon is m.i.
verdacht voor een witwaszaak! Ik zie daar nooit clientèle. Hetzelfde gevoel heb ik ook bij de al
langer bestaande avondwinkel op het Gommansplein tegenover '; Vette Perrie"
Witwasserij in kapsalons en soarma zaken.

Toelichting










Als ik sommige types hier op aanspreek krijg ik een agressieve grote mond
Bij de pinautomaat en op de parkeerplaats bij het sportpark wordt gedealed
De stegen tussen de woningen zijn niet verlicht. In de nachtelijke uren schijnt men daar te
handelen. Ook ligt het vol met blikjes enz. Zonder zaklamp kun je daar niet veilig lopen.
Er worden in de omgeving fietsen gestolen. Bij ons nog niet.
Er zijn OVERAL hennepkwekerijen dus OOK in Venray Centrum. Alleen zal dit op kleinschalige
oppervlakte zijn.
Samenwerking tussen diverse overheden is noodzakelijk. Criminaliteit mag niet lonen,,,,,
Hangjongeren en drugshandel op parkeerplaats Wetteling
Ik kan het niet bewijzen , maar de omstandigheden zijn ernaar, dure auto met duitsers
In onze straat is het erg rustig. Een paar jaar geleden zijn een aantal oude woningen
afgebroken. In een ervan bleek hennep te zijn gekweekt. NOOIT iets van gemerkt. Als iets niet
zichtbaar op straat gebeurt, is het blijkbaar moeilijk te constateren.
Intimidatie en geweld van verslaafde buurvrouw en haar zoon. Verwaarlozing van de hond in
huis. Er gebeurt niks mee.Veel zaken los ik zlef op.
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Laat de Politie eens wat meer rondom het Kennedyplein surveilleren, daar ontstaat langzaam
een heel groot Polen probleem.
Als het een beetje mooi weer is dan hangen er vaak een 15 tal Polen rond die in de lokale
poolse winkel bier kopen en het al schreeuwend in groepen doodleuk staan op te drinken en
ook vaak de flessen vooral in de Whistlerstraat op de parkeerplaatsen kapot gooien. Vraag het
de bewoners!
Onduidelijke vraagstelling. Vandaar dat ik hier geen antwoord op kan geven.
Persoonlijk vind ik deze aspecten van ondermijning nergens op slaan. Wat hebben
hangjongeren b.v.met onder- en bovenpolitiek te maken.
Snap de vraag niet
Vervuiling wel antwoord a is dan niet correct
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7.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=174)
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Op vraag "7.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (68%): "Nee".

Ja, bij












"wijkcommittee"'
Algemeenbekend
Delicten zijn reeds enkele jaren geleden gepasseerd
Dit medium
Is bekend bij politie
Overheden die er wat mee doen
Politie
Sentize
Wijkraad
Wonen Limburg
Wonenlimburg

Toelichting








Ben erg bang voor repersailes van verdachte personen die meestal via hun raadsman/vrouw
informatie krijgen van mogelijk politie en/of verwante personen/organisaties repersiales
kunnen zijn o.a. Bescadigingen aan fiets,auto woning etc.
Dit betrof mij niet persoonlijk betreffende heeft wel melding gedaan
Dit wordt kenbaar gemaakt door buren in de buurt app.
Ik durf uit angst voor represailles geen aangifte te doen.
In het verleden wel vaak gedaan. Is bijna altijd nutteloos. Gebeurt niets mee, hoor je nooit meer
wat van.
Intimidatie en geweld wordt met een oren wassen van de vrouw weer afgedaan. Dit gaat
eventjes goed en ik moet op mijn hoede blijven. Geen effectieve oplossing. Slecht gedrag krijgt
veel aandacht en kost veel en heeft geen effect.
Is bekend
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Kansloos; duurt eeuwigheid voor je ze telefonisch bereikt!!!
Staat tegen computerstem te roepen... verbinden je met noord Holland bv. (.....)!!!!
Lijkt mij aan de eigenaren zelf en drugsdealen op de bekende plekken lijkt mij bekend bij de
politie.
Maar dat ga ik nog wel doen.
Nee; algemeen bekend bij politie
Politie is hiervan op de hoogte
Vermoedens
Voor zover ik weet is er door de slachtoffers melding van gemaakt.
Er is ook naar de camera beelden gevraagd maar de camera bleek NEP te zijn. Zeer
teleurstellend.
We hebben een eigen klankbordgroep
Zelf niet gezien, doch familie is daarmee geconfronteerd en heeft aangifte gedaan
Zelf nog niet tegen gekomen maar hoor wel veel dat deze activiteiten in mijn omgeving er wel
zijn.
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8 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=253)
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Op vraag "8 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (70%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:























''mediair'' aanspreekpunt in een wijk
Afvalbakken
Bestuursrechtelijke aanpak/bibop
Boetes verhogen
Buurt opletten
Buurtpreventie stimuleren en of uit te breiden.
Controle daar waar vermoeden bestaat van strafbare feiten
Controles!!!!
De wet Bibob toepassen!
Die overlast veroorzaken , laten helpen handhaven.
Door mensen op te pakken en kei hard te confronteren met de gevolgen van drugs, waar zij door
te deslen aan bijdragen.
Drugspanden sluiten
Duidelijk aanwezigheid van Politie, gebeiedsverboden opleggen.
En maak duidelijk, dat er niet te spotten valt met de handhavers. Maak reclame met de hoge
boetes enz.
Er wordt zeer weinig tegen gedaan ik verwacht ook niet dat de overheid dit zal veranderen
Handhaving gemeente middels politieinzet paterslaan en parralel op drugshandel
Ik denk dat er genoeg aan gedaan wordt. Ik merk er namelijk niks van.
Koffieshops naar de rand van Venray verplaatsen of sluiten
Leer nu eens dat daadwerkelijk handelen werkt. Dit wil zeggen, raken in de portemonnee, geen
voorwaardelijke straffen. En voer daadwerkelijke opsporing.
Legalisering drugs
Maak de drempel lager en meer openbaar om klachten over de mensen door te geven. En dan
ook beboeten.
Makkelijker kunnen melden
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Meer beveiligiging, camera bewaking
Meer BOA's de wijken in
Meer geld voor politie. Meer bevoegdheden voor handhavers.
Meer patrouille
Meer samenwerking
Plekken minder aantrekkelijk maken voor dit soort dingen.
Probleemwijken, straten en woningen specifiek aanpakken. paarse krokodillen. Door volwassen
welzijnwerkers. geen greoentjes die het leven amper kennen.
Samenwerken met andere instanties
Samenwerken onder het motto: Afpakken doen we samen
Strengere screening voor het in aanmerking kunnen komen voor openbare functies
Transparant zijn geeft mindere kans op ondermijning
Vaker de boekhouding te controleren en buurtbewoners te vragen
Wijkagenten niet op papier maar daadwerkelijk in wijken aanwezig laten zijn, hierdoor meer
zicht wat er in wijken gebeurd

Toelichting













Als je weet waar je op moet letten, wordt het misschien gemakkelijker om ze op te merken.
Effectief samenwerken van diverse partijen die werken op integrale wijze aan de problemen.
Eerst deze krokodillen in beeld brengen en in verplichte samenwerkingen en teams effectief
zaken aanpakken. deze meten op kwaliteit en resultaat en vooral niet teveel lullen en schrijven
maar DOEN. Regie in handen van een onafhankelijke en commerciële organisatie. Loondienst
maakt dat medewerkers van wie dan ook "de gemakkelijkste weg" nemen. Dat is de
bedrijfscultuur die zich onderscheid in vele opzochten van ZZPers. Persoonlijk verantwoordelijk
of je verschuilen achter een naamsbedrijf zoals Politie en Justitie en Jeugdzorg en
Veiligheidshuis. Na jaren stink je erin. Zo werkt het bij mensen en is menselijk. Houdt de zaak
FRIS en SCHERP. Wie let hierop wie is scherp?
Er wordt te veel gedoogd en te weinig gehandhaaft. Je mag wiet verkopen in de koffieshop
maar je mag er niet mee over straat, ra,ra hoe komt het dan in de koffieshop. Zulke dingen dat
kan toch niet fietsverbod Schoolstraat geen hond die er iets aan doet. Het heeft geen zin om
wetten te maken als er niet gehandhaaft wordt
Geen identiteit van melder af hoeven geven. Gewone eerlijke mensen hebben onvoldoende
bescherming terwijl de criminelen door hordes advocaten worden beschermd
Het komt wel eens voor dat bij contact met de politie dat ze niets ondernemen omdat 'de
daders toch al weg zouden zijn bij het telefoontje'.
Ondermijning pak je binnen alle geledingen aan. instellingen zoals banken, gemeente en politie.
Ondermijning door politie is door alle bezuinigingen, diep onder het minimum gezakt. Dit mede
dankzij de VVD.
Overtreder-politie-advocaten-openbaar ministerie-rechters-het uiteindelijke resultaat is
eindeloze schakel, die elkaar tegenwerken om tot een goed resultaat te komen. Als een politie
optreed, wordt hij op non actief gezet. "hij had niet mogen schieten" Zelden wordt hij gedekt. 3
x raden wat hij een volgende keer doet. Omkijken. Een volgende keer is het de rechter. De
minderheid accepteert niet wat de meerderheid als normaal beschouwt. De minderheid krijgt
overal een podium. Het omkijken heeft dit in de hand gewerkt.
Vio
Welke ondermijning??
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Venray
Hondenpoep
Ondermijning
20 december 2018 tot 02 januari 2019
271
5,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
3 minuten en 30 seconden
2 januari 2019
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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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