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1. 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)
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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
(38%): "Hangjongeren".

Anders, namelijk:

















Afval dumping in park
Diefstal uit auto
Foute figuren die in- en om onze omgeving rond lopen
Geen van de voorbeelden is van toepassing
Helaas is veel van horen van.
In mijn wijk zijn huizen die (zichtbaar) niet bewoond worden; menigeen vraagt zich af wat daar
dan wél gebeurt..
Kleine incidenten
Meezenbroek en Schaesbergerveld zijn het vuilnisvat van de Gemeente Heerlen. Kwa rotzooi en
bevolking. Onze wijk is aan het verzwarten.
Openbare vervuiling
Openlijk drugsgebruik in bijzijn minderjarige sporters, mijn zoon van 9 kreeg pilletjes onder zijn
neus gedrukt
Overlast van loslopende honden en hondenpoep op het Aldenhofpark.
Prostitutie
Uitgebrande scooters in het park
Vandalisme en vervuiling
Verkeerd overlast
Verloedering van de wijk door te sterke concentratie van sociaal zwakken waar geen perspectief
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aan wordt geboden
Vermoeden van drugshandel vanuit een pand én op straat
Vernielen auto's ed...
Verpaupering
Verschillende inbraken en pogingen in wijk. En insluiping bij mij in tuin heb beelden daar van
naar politie gestuurd.
We hebben in het verleden herhaaldelijk doorgegeven dat er openlijk gedeald wordt en dat er
vermoedelijk ergens in een woonhuis iets gefabriceerd wordt. Er wordt niets mee gedaan omdat
het altijd een 'heterdaadje' moet zijn. Dat is vrijwel onmogelijk.
Zakken wietafval langs wegen
Zie toelichting

Toelichting

















Aldenhofpark. Door deze jongeren hebben we geen bijenvolk meer en werden de banken
weggehaald omdat die telkens vernield werd. Mensen die er dichtbij wonen werden knetter van
de herrie die die blagen maakten.
Verder is er op dit park ook overlast door hondenpoep en loslopende honden.
De hier genoemde voorbeelden zijn voorbeelden van algemene criminaliteit die we allemaal
kennen, maar geen voorbeelden van ondermijning! Ik citeer uit jullie eigen tekst: "Ondermijning
is als de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken, en als georganiseerde criminaliteit
zich weet in te dringen in de lokale politiek.". De genoemde voorbeelden hebben geen link met
de lokale politiek.
Er is van alles rondom mijn woonplek, en helaas mmaken de Alo's de dienst hier uit. Het gebied
rond de Willemstraat vind ik echt niet meer fijn om door te gaan, maar 't is voor mij de kortste
weg richting het centrum.
Er zal vast wel wat criminaliteit gaande zijn in de buurt, maar ben hier nog nooit direct mee in
aanraking gekomen.
Ik woon in een van de mooiste wijken en daar is doordat er buitenlandse bewoners zijn, vaak
veel beveiliging
Ik heb een sterk vermoeden dat er kort geleden drugshandel is geweest vanuit een appartement
in mijn flatgebouw. De betreffende woning is inmiddels ontruimd, maar ik denk dat er
binnenkort wel weer een andere dealer zal komen. Er is ook sprake van vervuiling in de directe
omgeving van de flat. En er zal in de wijk vast wel eens zijn ingebroken of een auto gestolen,
maar zonder dat ik er weet van heb. Wel is mijn eigen scootmobiel gestolen uit de afgesloten
berging in mijn flatgebouw.
Ik heb geen idee wat er in mijn wijk afspeelt. Ik wend me zoveel mogelijk af.
Ik woon om de hoek van de willemstraat. het is hier nooit anders geweest. wel erger.
Inbraak in onze woning in centrum Heerlen.
Tot nu toe is geen van de voorbeelden van toepassing
Voor zover mij bekend.
Wij zijn bestolen door een " vriend " achteraf begreep ik door schulden genoodzaakt. Geen
aangifte gedaan omdat er totaal geen vertrouwen is dat er iets aangedaan word.
Zelf slachtoffer geweest van inbraak op klaarlichte dag. Dader(s) noch gestolen bezittingen ooit
gevonden.
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7.1 Heeft u hier melding van gemaakt?

(n=187)
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Op vraag "7.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" antwoordt 60% van de respondenten: "Nee".

Ja, bij










Betreffende honden etc, politie en gemeente brief overhandigd tijdens een vergadering
gehouden in de school bij het Aldenhofpark.
BOA
De Bewonersraad
Handhaving
Misdaad anoniem
Ouderen partij
Politie en gemeente
Wijkagent
Woningbouwvereniging.

Toelichting
Ja, bij
politie




Bij politie én woningvereniging
Van de inbraak heb ik wel een melding gemaakt.
Over de hangjongeren niet. Ze doen niets verkeerds, behalve af en toe afval
achterlaten. blikjes en flesjes laten vallen als ze leeg zijn.

Ja, bij
gemeente



Krijg niet het idee dat er iets mee gedaan wordt

Ja, bij



Er zijn brieven geschreven en telefoontjes gepleegd. Er is een wijkagent aan de
deur geweest, maar men kan niets doen wordt verteld. Wel moeten we blijven
signaleren. De moed vergaat je op deze manier wel. Eerst moet er iets ernstigs
gebeuren....
In de wijk waar ik woon, worden wegen en trottoirs minimaal onderhouden . Ook
tuinen en openbaar groen, worden slecht onderhouden.
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Nee





















Aangifte heeft weinig zin. Er wordt toch niks mee gedaan.
Achteraf gehoord.
Alleen vernomen, niet op ons betrekking.
De drugshandel is een vermoeden. Van hangjongeren heb ik geen last
geweldsdelict was al gemeld
De politie van Heerlen, laat me niet lachen één keer getuigenverklaring afgelegd en
eenmaal getekend op papier komen ze hun afspraken niet na, terwijl een 11 jarig
kind in het spel was. Nog naar de gemeente geweest, daar ben ik de grootste
randdebiel tegengekomen in de 59 jaar dat ik op deze aarde leef.
De straatcoaches/politie weten ervan en de straatcoaches zorgen voor pizza voor
de jongens.
De wijkagent (welke ik helemaal niet ken) was en is van de drugshandel en
aanverwante activiteiten op de hoogte. Het blijkt ontzettend moeilijk om deze
problemen op te lossen. Mijns inziens wordt er te weinig concreet mee gedaan.
Wat inbraak betreft is er contact geweest met de politie, maar de wijze waarop
deze instantie reageerde gaf geen goed gevoel om in de toekomst deze zaken
wederom aan te geven. Vermoedelijk moeten helaas ergere dingen gebeuren!
Heeft geen zin
Het zijn de verhalen die langs komen via de buurtapp.
Ik neem aan dat de daarbij betrokken buurtbewoners dat gedaan hebben.
Ik weet dat het gebeurt door bv burgernet en krant lezen, maar ik heb het de
laatste jaren niet zelf gesignaleerd
Meldingen worden slechts zeldzaam opgevolgd
Meldingen zijn al gemaakt door straatbewoners. politie valt ook wel geregeld
ergens binnen in de willemstraat. maar het blijft een straat met grote
aantrekkingskracht voor dealers en dus standaard wonen er ergens wel minstens
twee.
N.v.t.
Persoonlijk ben ik niet getroffen.
Wanneer doet de politie iets , de standaard termen: te weinig mankracht, andere
prioriteit
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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=247)
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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 (71%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:





















Aanpak armoede in de regio, bieden van toekomstperspectief voor de (relatief vele) kansarme
mensen in Parkstad
Andere politieke inzet + ambtenarij wijzigen...er blijft zoveel "hangen" bij politiek en ambtenarij...
dus meer actie n.a.v. info uit de wijken . Eigenlijk is de politiek en ambtenarij gewoon arrogant!.
Anoniem meldpunt
Begin met de jeugd. Laat ze meer samen buiten spelen
Betere screening van personeel op vitale functies
Betere verbinding met burgers. Meldingen gemakkelijk maken en hier serieus op handhaven
Controleren met wie je te doen hebt, checken van antecedenten en herkomst financiële
middelen die eventueel als sponsor worden aangeboden
De punten onder 7. hebben nauwelijks met ondermijning van doen. Tegen ondermijning: geef
justitie/openbaar ministerie meer financiele mogelijkheden.
Door aangifte bij en actie door politie mogelijk te maken
Door camera's te plaatsen waar ze nodig zijn en niet op een cefe op de voordeur gericht waar
nooit wat aan de hand is
Door de c
Door mekding van de burgers te waarderen en handhavend en oplossend te werken
Door regels, opgelegd door de overheden , echt te handhaven.
Drugs legaliseren
Eens op te treden ipv pappen en nathouden
Geen gedoogbeleid, strengere straffen, vermogen/uitkering aan te passen
Gewoon keihard optreden en zogenaamde gedogen afschaffen.
Het hele systeem van bestraffen moet op de schop. Werkkampen inrichten, geen gevangenissen
met badkamers, wc, douche en WiFi. Houten barakken en keihard werken. Klinkt hard maar als je
kind wordt vermoord dan piep je anders.
Houding van Politiek t.o.v. drugs moet veranderen. Net als van de rechters
Huurwoningen en koopwoningen meer mixen.
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Legaliseer cannabis, bestrijd armoede en zorg dat alle kinderen gelijke kansen hebben.
Lik op stuk, het kan niet zo zijn dat kwekers of handelaren ruim de tijd krijgen om hun goederen
te laten verdwijnen alvorens ze aangepakt worden, op deze manier loont criminaliteit
Meer bevoegdheden politie
Meer blauw op straat
Meer blauw op straat. In de stad gratis parkeren zodat er meer publiek de stad bezoekt en de
winkels overeind blijven.
Meer handhaving en dan consekwent zijn
Meer infiltreren
Meer middelen en die beter benutten
Meer toezicht, meer perspectief scheppen voor mensen die anders geen uitweg meer zien dan in
drugshandel en criminaliteit - neem de voedingsbodem daarvoor weg!!!
Meer ZICHTBARE politiie, vooral ook in de avonduren
Meldingen sneller opvolgen
Mensen die hier niet thuis horen terug sturen naar land van herkomst. Allah is GROOT.
Naleven
Operatie Hartslag
Preventie
Sneller actie gericht zijn
Voorlichting door de politie hoe je je huis veiliger kunt maken.
Waarschuwing en dan straffen
Weet niet wat er al gedaan word
Wietteelt legaliseren

Toelichting









Als er geen respect geleerd wordt. Hoe wil je dit dan krijgen. Haal de politie achter het bureau
vandaan en laat ze doen waarvoor ze oorspronkelijk zijn opgeleid. De
politiek/gemeente/overheid laat eerst iets gebeuren zonder aanstoot/aanspraak/actie te
ondernemen. Helaas, is het vaak daarna dweilen met de kraan open.
Als je melding doet, reageert de politie niet. Je vraagt je dan af of het wel de tijd waard is om te
bellen
Als zelfs bij de Belastingdienst mensen worden aangenomen die later grootschalig blijken te
hebben gefraudeerd of omgekocht te zijn, zegt dat al meer dan genoeg over de lakse wijze
waarop men personeel zomaar aanneemt en checkt op criminele activiteiten.
Bevolking uitleg hier over geven en mogelijkheid geven makkelijk te kunnen melden en laten zien
dat daar dan ook iets mee gebeurt. Ondermijning kan de democratie in gevaar brengen.
De hele straf-rechtspraak is een toneelstuk. Zodra politie en O.M. met veel moeite een boef te
pakken krijgen, spreekt de rechter een aantal bezwerende formules uit en
staat de boef na een klein uur weer buiten. Het is niet te verwonderen, dat de burger hier zat van
is en zich afzijdig houdt.
ZACHTE HEELMEESTERS MAKEN STINKENDE WONDEN!!!!!
De overbuurman is meermaals betrapt met een hennepkwekerij maar buiten het weghalen van
de zoveelste kwekerij is hij niet opgepakt, laat vervolgens een paar dagen later een grote
vrachtwagen komen en verdwijnt met de noorderzon, vervolgens staat weken later de politie aan
de deur of bekend is waar de familie is gebleven????????
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Door de door de rechtbank opgelegde straffen daadwerkelijk uit te voeren. Door misdrijven waar
een gevangenisstraf voor staat GEEN taakstraf op te leggen. Door meer agenten daadwerkelijk
op deze zaken te zetten. (Rechercheurs schijnen dit werk tegenwoordig minderwaardig te
vinden). Door meer samenwerking met andere instanties. Door grote banken beter te
controleren bij onduidelijke transacties. Door betere controlle bij alle instanties welke met
onroerend goed transacties te maken hebben. Enz.enz.enz.
Door de ww hoger te maken dan hoeven de mensen niet te bedelen om rond te komen en is er
minder criminaliteit
Door sociale standen te mixen is er meer sociale controle en minder groepsgedrag. Daardoor
waarschijnlijk minder overlast.
Door van jongs af aan te leren dat er respect voor alles en iedereen moet zijn, wil je op een
prettige manier samenleven. Eerst de ouders/verzorgers en vevolgens het onderwijs moet dit
oppakken en vooral de "grote mensen "moeetn het voorbeeld geven.
Handhaving op de juiste plekken inzetten.....
Het is fout gegaan in de 60 'er jaren. Alles moet kunnen en alles mag. Niemand kijkt naar de
gevolgen op de langere termijn, men gaat er van uit dat mensen verstandig genoeg zijn, dat zijn
er maar weinig. Tegenwoordig vind iedereen dat hij overal recht op heeft, maar plichten ho
maar. Politici met frustraties denken dat ze alles weten en maken gebruik van
onzekerheid/domheid van de burgers en dan bedoel ik vooral D 66. Lees bijvoorbeeld het boek
"de Bokser " over Max Moszkowicz ( trouwens VVD ) . Ik ben altijd fan van hem geweest door zijn
manier van spreken. Maar als je goed leest dan begrijp je waarom de rechtspraak/strafrecht nu is
zoals hij is. Verder heb ik scholen en gemeente voorgesteld school toernooien te organiseren
zoals bij ons vroeger in Amstelveen ( met als gedeeltelijk resultaat een gouden volleybal medaille
op de olympische spelen ). Laat kinderen sporten.
Ik hoor mensen zeggen dat het weer wat achteruit gaat in de stad. handhaving bij de klomp is
vertrokken. nu is er weer meer overlast rond wilhelminaplein bv. de 24uurs camera's worden
niet meer bewaakt dus er kan niet meer meteen ingegrepen worden. politie moet teveel doen in
te weinig tijd en voor te weinig geld.
Meer publiek in de stad betekent meer toezicht.
Operatie Hartslag oa in aangepaste vorm(men) her invoeren.
Politie zal ook bij meldingen terugkoppeling moeten geven
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Heerlen
Festival Bovengronds
Samenwerking Parkstad
Ondermijning
07 december 2018 tot 17 december 2018
276
5,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
4 minuten en 3 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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