Rapportage TIP Kerkrade ondermijning
20 december 2018
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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
(42%): "Diefstal in woning / woninginbraak".
Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" antwoordt 54% 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 (74%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Kerkrade, waarbij 346 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)
45%

(n=330)
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Anders

15%

14%

Vermoeden aanwezigheid
drugslaboratorium

20%

25%

24%

25%

13%

Weet niet

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

0%

Er is geen diefstal, geweld,
drugshandel, -productie en/of –…

5%

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
(42%): "Diefstal in woning / woninginbraak".

Anders, namelijk:






Al jarenlang overlast van het gemeenschapshuis in onze straat, de bezoekers staan tot diep in de
nacht buiten te roken (geluidsoverlast!), ze laten rommel achter, zorgen voor parkeeroverlast
(m.n. de hoge heren van de carnavalsvereniging denken op de stoep te mogen parkeren), een
enkele keer breekt er een vechtpartij uit omdat er binnen ongelimiteerd bier gedronken mag
worden! De beheerder doet niets en de gemeente reageert niet, ondanks herhaalde klachten.
Appel boompje voor de tweede keer door midden genipt ik ga nu stroomop mijn poort zetten
Beïnvloeding van het college door project ontwikkelaars
De genoemde aspecten zijn oorzaken voor ondermijning maar zijn geen zichtbare aspecten dat
er mogelijk sprake is van ondermijning. Ondermijning heeft plaats als er met crimineel geld zaken
in de bovenwereld worden gerealiseerd. Een teken van ondermijning is witwassen. Inj de directe
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omgeving van mijn woning zijn ongeveer 10 kapperszaken gevestigd. Dit is mogelijk een teken
van witwaspraktijken. Gemeentelijk beleid en handhaving ffalen hier.
De onderwereld is reeds bezig in de bovenwereld.
Dumpen van afval
Dure projecten in de stad die worden opgestart. Daarbij heb ik soms wel eens mijn bedenkingen.
Erg veel buitelandse auto´s staan overal geparkeerd
Geen ervaringen mee (gelukkig)
Geluidsoverlast door het niet handhaven van vergunningen
Handel in zware drugs,zals cocaiine
Heel veel zwart werk.
Het heeft niets met de bedoelde ondermijning te maken, maar het ontbreken van o.a. borden
dat er b.v. een opruimplicht is voor o.a. hondenpoep wordt bij een opmerking hierover wel eens
dreigend gereageerd en zelf met geweld gedreigd
Illegale handel in (gestolen) auto's
Insluiping. Bij ons wonen vele ouderen en door aan te bellen en de goed gelovigheid van de
"oudere"maakt men te vaak de deur open, met alle nadelen ten gevolg.e
Intimidatie
Keukenraam en auto achterruit ingegooid
Lozen van synthetische drugsafval
Moedwillige beschadiging motorvoertuigen
Ongedierte door vervuiling en zwerfvuil door bewoners c.q. bezoekers aan bewoners
Overlast van fietsers/bromfietsers in het voetgangersdomein.
Racen en slippen in grind, schieten geweer en hangen in auto's bij oefenveld chevremont
kaffeberg
Steeds meer afval op straat.
Storten huisvuil.
Tegenover ons is een alleenstaande woning al een tijd geleden verkocht. Toch is deze nog niet
bewoond. we zien wel af en toe een soort van klusjesman die op het dak bezig is te kijken in de
spouwmuren en andere klusjes. maar verder geen ideeen dat er binnenkort mensen gaan
wonen. Dat is zeker al vanaf de zomer. We hebben niet het idee dat dit met drugs te maken
heeft, maar het is een beetje vreemd, dat wel..
Verkeersregelingen handhaven en opruimen hondenpoep
Verkoop drugs aan huis??
Vernielingen
Vernielingen en bevuiling aan mijn auto evenals pesterijen met parkeren.
Vernielingen welke meer en meer voorkomen in de buurt.
Vervuiling
Zelf niets gemerkt.Dit wil niet zeggen dat het er niet is.
Zie toelichting

Toelichting




1)Er is in Kerkrade veel overlast door openbaar drankgebruik.2)Bij ons in de straat staan
afvalcontainers waar iedere dag massaal grof vuil word gestort,op de een of andere manier trekt
het de criminelen aan en krijgen de criminelen hierdoor het idee dat de wijk verpauperd en ze
kunnen doen wat ze willen.3)Meeste drugshandelingen vinden snachts plaats.4)Mensen durven
tegenwoordig geen aangifte te doen omdat ze bang zijn voor bedreigingen.Zelfs de wethouders
en burgemeestres zijn bang tegenwoordig als ze iets willen bestrijden.
Ben zelf slachtoffer geworden van een zeer brutale diefstal van mijn nieuwe, dure fiets, werd
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door 4 allochtonen uit mijn eigen tuin gestolen


















De opgesomde onderwerpen zijn toch criminaliteit. De relatie met ondermijning, onder en
bovenwereld raken elkaar, ontgaat mij.
GA EENS OP ONDERZOEK UIT BIJ WINKELS IN DE HOOFDSTRAAT ,WAAR GEEN (HOND KOMT) EN
TOCH BETALEN DIE EEN HOGE HUUR
Ik hoor niet van deze aspecten in mijn wijk. Daarmee is het niet gezegd, dat er geen criminaliteit
plaatsvindt.
Ik ruik op sommige plaatsen wietgeur als ik langswandel.
Mn in de veldkuilstraat.
In het centrum gebeurt er van alles, over drugshandel merk ik persoonlijk niets, en lees hier ook
niet veel over
In het verleden dicht in de buurt meegemaakt. Diefstal fietsen komt bv. geregeld voor op
Carboonplein!
Ondanks meerdere signalen richting bestuurders, handhaving en politie weinig tot geen
verbetering op straat.
Ook een vreemde vraag. Het gaat toch immers over vermenging van onderwereld met de (lokale)
politiek?
Op Carboonplein in West worden regelmatig fietsen gestolen.
Op de Oude Tunnelweg in Terwinselen wordt regelmatig afval gedumpt. Vaak ook afkomstig van
hennepkweek. Onlangs lagen er ook twee zakken in de greppel van de Singelweg.
Verder hebben we al jaren last van een buurman die onze leibomen en andere beplanting
vergiftigt. Ondanks meerdere aangiftes bij politie (de laatste keer mét bewijs!), gebeurt er niets.
Politie moet niet klagen dat er zo'n lage aangiftebereidheid is. Als gewone burger ben je vogelvrij
met een dergelijk beleid!
Waarschijnlijk zullen een aantal delicten best voorkomen, maar ik heb niets vernomen.
We wonen op industrieterrein Julia, daar spelen drugs een grote rol.
We wonen, gelukkig, in sociaal sterke omgeving.
Zonstraat
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1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
60%

(n=250)
54%

50%
40%
33%
30%
20%
10%

6%

7%

Ja, bij gemeente

Ja, bij

0%
Ja, bij politie

Nee

Op vraag "6.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" antwoordt 54% van de respondenten: "Nee".

Ja, bij























Bij politie en gemeente
BuitenBeter app
Buurt app
Buurtoverleg (dat helaas niet structureel plaatsvindt)
Buurtpreventie
De burgemeester
De wijkagent
Gemeente
Gemeenteraadslid
Handhaven
Handhaving
Heemwonen
Meldpunt Drugsoverlast.
Misdaad anoniem.
Politie en gemeente. Die schuiven elkaar de bal toe.
Politie, gemeente, handhaving
Resp. gemeente én politie
Verhuurder
Wijkagent (2x)
Wijkpreventie
Woningvereniging
Zet toch geen zode aan de dijk

Toelichting
Ja, bij
politie



Er moet eerst iets gebeuren voor er iets aan gedaan wordt en ze laten de eigenaren
van sommige panden gewoon hun gang gaan
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Ja, bij
gemeente





Huiselijk geweld in de flat hier in de straat.
Maar er wordt zelfs met bewijs niets aan gedaan..veiligheid is ver te zoeken
Maar erwerd weinig mee gedaan tot dat er weer een plantage werd opgerold



Gemeente weet meestal ervan af maar heeft geen oplossing .Of ze kunnen geen
extra handhavers en politie inzetten wegens geldgebrek.Of ze zijn ook bang voor de
bedreigingen wat tegenwoordig gebeurt bij de bestuurders.Criminelen gaan steeds
vaker op deze manier te werk.Helaas heeft Nederland te lang ogen dicht gedaan bij
drugsdelicten en andere criminele activiteiten.Ook aso' s kunnen tegenwoordig
gewoon hun gang gaan.
Ik zie geen handhaving hierop


Ja, bij





Nee






















Dit werd op beide " fronten" met een MAXIMUM aan onverschilligheid bekeken,
het proces-verbaal is een lachertje, waarin niet eens vermeld staat dat de diefstal
door allochtonen is gepleegd. een hels schandaal; ook bij de burgemeester vond ik
geen open oor !!!!!
Ogenschijnlijk gebeurt hier niets mee.
Zie boven
Dat is een zaak van de gedupeerden.
De eerste wel daarna leerde we dat geen mens het inteteseerd
Handhavers lopen buiten het centrum met de ogen dicht.
Hangjeugd binnengedrongen in appartements complex (eigen handig buiten
gewerkt.
Heeft geen nut.
Het betrof de buren, die hebben melding gemaakt.
Ik denk dat politie mij te onbelangrijk vind om daar iets aan te doen.
Ik heb het zelf niet gezien, naderhand gehoord
In het verleden wel maar doordat er vaak pas heel erg laat op gereageerd wordt,
heeft het geen zin
Instanties weten ervan, er zijn geregeld invallen.
Je weet nooit wie je kunt vertrouwen !
Levendige handel in drugs in het paralel straatje van de Zonstraat voor het
sigarenmagazijn Meertens. Dit al sinds jaren.
Melding maken was niet nodig, feiten al bekend bij relevante instanties.
Nee, want eer je bij de politie iemand aan de lijn hebt, en je het hemd van het lijf is
gevraagd naar jouw persoonlijke gegevens, komt meestal het antwoord dat er geen
wagen ter beschikking is of pas veel later. Intussen zijn de vogels gevlogen
Niet ik, maar iemand uit de omgeving constateerde dit
Nvt
Omdat het een vermoeden is en we zien niet precies in welk pand naar binnen
gaat.(flatje)
Politie lijkt niet geïnteresseerd of te druk. Het dichtstbijzijnde politiebureau is
inmiddels Heerlen. Handhaving is een schim of onkundig. Ofschoon dit beide
proces-georiënteerde organen zouden moeten zijn, ben je afhankelijk van het
dienstverlenende individu.
Ten eerste rent de politie naar de daders en zegt dan hij heeft gekikt. En er wordt
toch niks aan gedaan, want dit probleem speelt allang, en alsof de bestuurders daar
niks van afweten.
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Wil me er eigenlijk niet mee bemoeien.
Bovendien heb ik een keer bij de gemeente een gevaarlijke situatie gemeld, bij het
zebrapad bij busstation parkstadstadion.Ik was lelijk gevallen over een afgebroken
paaltje, dat uit de grond stak.
Het zou zsm worden opgelost.
Het was een half jaar daarna nog steeds niet opgelost.
Het is nu een jaar geleden en ik weet niet of t nu is gemaakt, omdat ik er niet meer
vaak kom.
In zoverre melding bij de gemeente, ik voelde me iig niet serieus genomen en in de
steek gelaten.
Ze doen er tocht niets of veel te weinig mee
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(n=324)

45%

12%

9%
Weet niet

Door de
(gevangenis)straffen
te verhogen

Door de handhaving
uit te breiden

Door meer
voorlichting te geven

3%

Anders

22%

Er wordt voldoende
gedaan tegen
ondermijning

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

(Meerdere antwoorden mogelijk)
74%

op vraag "7 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" is het meest gekozen antwoord (74%): "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:
























“De handhaving” ook in een goed werkend recherche team indien dit überhaupt nog mogelijk is.
Buitengebieden afsluiten van autoverkeer
Controle aantal inwoners op adressen
Door crimineel geld af te nemen
Door de bestaande kanalen te laten werken en niet door meldingen van burgers aan de kant te
schuiven en juist daar geen aandacht aan te besteden
Door drugs te legaliseren.
Door eindelijk eens iets te doen met klachten en aangiftes van burgers
Door handhaving in te zetten, we zien die mannen nooit!!!
Door het aanpassen van ambtelijke structuren en de samenwerkingsverbanden tussen de diverse
diensten zoals gemeentelijke handhaving politie en belastingdienst te verbeteren.
Door makkelijke, en gecommuniceerde middelen op internet.
Door ondernemers weerbaarder te maken
Door te weten waar je iets moet melden en ook terugkoppeling krijgt.
Drugs legaliseren
Een meldpunt die anoniem is binnen de gemeente
En optreden en niet zeegen er moet eerst iets gebeuren want je gaat je zelf wapenen
Geef ze levens lang op water en brood
Geen buitelanders in de poletiek
Gerichte controle op opmerkelijke gebouwen en op ruimte (buitenplaatSen en industrieterreinen
)
Keihard aanpakken,
Legalisatie drugs
Legalisatie van drugs
Meer blauw op straat
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Meer camerabewaking, en laat een zakkenroller niet meteen weer lopen, dan gaan ze gewoon
weer verder met andere mensen te bestelen...
Meer politie
Meer preventieve (afschrikkende) maatregelen
Meer zichtbaarheid van politie en handhaving. Woon hier 40 jaar en heb de wijkagent 1 x gezien.
Daarnaast een handvol keren politie zien patrouilleren.
Minder buitenlands tuig binnen te laten en allochtoonse rondtrekkende roversbenden veel
harder aan te pakken
Mmer blauw op straat en in de wijken
Naar mensen te luisteren die het hebben meegemaakt
Nadrukkelijk screenen van (kandidaat-)politici en het controleren van geldstromen van politieke
partijen
Niet zeggen tegen de "turken" dat mag je niet meer doen. Nee oppakken alles afnemen en het
land eruit en nooit meer terug komen. Ook alle sociale zekerheden die ze hebben opgebouwd
afnemen. Maar ja de overheid is blind, sociaal, heeft erbarmen, enz.
Omwonenden activeren
Ondermijning serieus nemen en handhaven
Politie meer bevoegdheden geven
Regulering en legalisering
Screening van personen die in bestuurlijke lagen deelnemen en ondernemingen die zich willen
vestigen. beter adresonderzoeken .
Straffen op dat wat hun dierbaar is
Straffen van ouders die hun kinderen ondeugdelijk opvoeden
Toegankelijkheid van handhaving uitbreiden
Uitkering intrekken!
Volledige bezetting v politiebureau. Zeker in grensgemeente
Wat ik vreemd vind is dat ineens uit alle hoeken politiemensen springen voor een dergelijk
project en ik dacht dat we te weinig dienders hadden. Rara?
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Toelichting









Alles wat verboden is en veel geld oplevert is aantrekkelijk bij boeven.
Als de overheid zelf de regulering van drugs in handen neemt, haalt ze de wind uit de zeilen van
criminelen. En worden er miljoenen euros bespaart die veel beter besteed kunnen worden.
De straffen die de rechters uitspreken staan niet in verhouding tot de daad. Blokkeer Fries 240
uur dienstverlening, dronken Pool die 3 mensen dood rijdt krijgt minder!!!! Dit kan niemand
uitleggen zonder het schaamrood op zijn kaken te krijgen. Ik neem extra deze voorbeelden
omdat deze veelal bekend zijn, dichterbij....handhaver wordt aangereden, zit ruim 8 maanden
thuis, rechter spreekt 40 uur dienstverlening uit......MISDAAD LOONT ZICH
Door voorlichting worden mensen alerter op verdachte situaties en weten ze dan hoe te
handelen.
Er is veel te weinig toezicht op de straten.Tegenwoordig worden de agenten en handhavers in
gezicht uitgelachen en bespot als ze iemand aanhouden.Mensen worden steeds asocialer en het
respect ontbreekt.Als je tegenwoordig melding maakt dat ze steeds voor oprit parkeren krijg je
doodsbedreigingen.Helaas worden dealers,criminelen ,vervuilers en aso's niet meer zwaar
genoeg gestraft en gaan ze gewoon door waar ze met bezig zijn.Het zal alleen nog maar erger
worden ben ik bevreesd.
Geen belachelijke taakstreffen
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M.i. is een antwoord geven in deze materie bijna niet mogelijk, omdat ik, als burger, niet weet
wat er plaatsvind en niet in staat ben om een afdoend antwoord te geven.
Dat het probleem groot is, kunnen we in de kranten lezen. Een simpel antwoord als bijv.
"uitbreiding handhaving" marginaliseert de problematiek.
Meer politie op straat te voet en in voertuigen zeker savonds en er moet meer respect en begrip
komen voor deze orde handhavers als ze n keer streng of hard op moeten treden moeten ze niet
meteen verdacht of schuldig zijn, als je je aan de wet houd heb je namelijk geen last met
ordehandhavers er moet s wat minder begrip voor relschoppers en wetsovertreders komen ,
zachte leermeesters geven stinkende wonden, daar zitten we nu dus mee,en overheden zowel
plaatselijk als landelijk moeten meer achter hun handhavers staan zodat deze het respect krijgen
wat ze verdienen , de mentaliteit van de nieuwe burgers moet verbeterd worden dit kan alleen
door n duidelijk no nonsense beleid dwz streng en rechtvaardig optreden .
Meer zichtbaar blauw
Mensen die zich met dit soort zaken bezig houden leven meestal van een uitkering! Uitkering per
direct halveren/stoppen!
Over het algemeen is dan uitbreiding van de handhaving een middel !
Vraag 6 is een zeer slecht geformuleerde vraag. Dus kan ik er ook geen echt antwoord op geven.
We wonen 15 jaar in deze wijk, nog nooit een wijkagent gezien. Wijkagent is ingeschakeld door
de buurt, maar tot op heden niet veel resultaat.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Kerkrade
Ondermijning
07 december 2018 tot 16 december 2018
346
5,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
4 minuten en 6 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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