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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
(34%): "Drugshandel op straat of vanuit een voertuig".
Op vraag "1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (58%): "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 (70%): "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Roermond, waarbij 213 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)
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12%

11%
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5%

3%

Weet niet

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 "5 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
(34%): "Drugshandel op straat of vanuit een voertuig".
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Anders, namelijk:
















Alcoholgebruik en overlast op straat, café Aldi
Bedrijfjes die bestaan maar geen klandizie hebben en/of activiteit vertonen (witwassen?)
(kapsalons. klusbedrijven,handelsbedrijven met grote opbergloodsen,
afvalverwerkers,autogarages, opbergbedrijven met verhuur van opbergruimte, etc.)
Drugsgebruik na feest bij Eci, ook melding van gemaakt
Drugshandel sportpark Kitskensberg
Er wordt nog steeds veel te hart gereden binnen de bebouwde kom!
Fout parkeren, te hard rijden en fietsen op de stopen
Ik heb dit zelf nog niet ervaren maar het gebeurd ongetwijfeld.
Ik voel me niet veilig alleen op straat in mijn buurt. Helaas
In 2017 is in onze buurt wel ingebroken door een criminele bende.
In ons wijkje net niet, maar elders in de wijk wel vaker inbraak, diefstal, e.d. V ia buurtalp
worden wij goed op de hoogte gehouden.
Inbraak en vernielingen aan auto's
Lastige buren die in de nacht overlast veroorzaken.
Vernielingen
Wat ik kan signaleren signaleer ik
Winkeldiefstal

Toelichting












Alles was en is al vertoond in de omgeving van ons woonhuis. Tot zelfs Hennepkwekerij op
balkon nabij de coffeeshop. Die is eerst pas verwijderd nadat de politie daarvan in kennis is
gesteld. Het gedogen gaat (vaak) te ver, omdat handhaving gelet op de bezetting van
handhavingsmedewekers verre van voldoende is.
Bij anderen.
De buren hebben dat gedaan.. 2 jaar geleden. Was ook al 2x brand geweest in dat pand.
Kraanpoort.
Drugshandel vindt plaats maar ik weet niet of dit in mijn woonwijk de Voorstad plaatsvinden.
Steeds vaker last van jongeren.
Er gebeurt 's avonds van alles op beide parkeerplaatsen bij de kapel van Kapel in 't Zand. Er
wordt zelfs openlijk vóór de Kapel gehandeld.
Genoeg te "beleven ". Geen blauw te zien
Heidebaan / voormalige reformwinkel.
Ik vind het lastig om als burger zicht te hebben of criminaliteit in welke vorm dan ook
toeneemt. Ik zou het wel een vooruitgang vinden dat politie regelmatig eens door de wijk loopt
en gewoon gesprekken aanknoopt met burgers. De afstand tussen burger en politie vind ik wel
verhoogt.
Zelf heb ik dit in mijn NABIJZIJNDE buurt niet meegemaakt of heb er weet van.
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1.1 Heeft u hier melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=140)
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0%
Ja, bij politie

Nee

Op vraag "5.1 Heeft u hier melding van gemaakt?" is het meest gekozen antwoord (58%): "Nee".

Ja, bij














Andere instanties
Boa
Buurtapp
Buurtpreventieproject
De woningbouw
DOC
Heeft geen zin meer
Lokale politiek
Onderzoeksbureau.
Stadswacht
Wijkcoordinatot
Wijkmentor gemeente
Woningcorporatie

Toelichting









Als het hij een ander is dan geef ik niets aan
Deze problemen worden al door de gemeente regelmatig bekeken en in de gaten gehouden.
Het betreft niet mijzelf, maar heb gehoord dat het in de wijk gebeurt.
Het betreft slechts een licht vermoeden
Het melden is soms vermoeiend als blijkt dat er geen terugkoppeling volgt en of actie wel of niet
is gedaan. Als expliciet om meldingen wordt gevraagd en daar wort niets dan wel onvoldoende
iets van teruggekoppeld of mee gedaan wat wil een bestuurder c.s. dan eigenlijk doen om het
woon en leefklimaat met de veiligheid te verbeteren?
Ik weet dat het gebeurd van mensen die een diefstal hebben meegemaakt en dan waarschuwen.
Drugshandel weet ik dat het gebeurd, maar nooit iemand erop kunnen betrappen.
Ik weet dat sommige zaken hebben plaatsgevonden maar niet bij mij. Zelf ben ik zeer alert op
mij handtas.
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In mijn directe woonomgeving heeft dat plaatsgevonden.
Inbraken waren niet bij ons.
Is al allemaal bekend bij de politie
Is al heel lang bekend.
Is bekend
N.a.v. krantebericht over drie plekken in Roermond waar handel in verziekende middelen plaats
vindt.
Niet als het niet mijn eigendom betrof
Teveel onduidelijkheid en vraagtekens. De inschrijving bij de Kamer van koophandel lijkt in orde.
Was al bekend bij politie toen ik het hoorde
Zij geven GEEN informatie i.v.m. lopende onderzoek en het heeft de aandacht, voor wat het
waard is!
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=202)

70%

13%

12%
Weet niet

17%

Anders

35%

Door de
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Door meer
voorlichting te geven
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ondermijning
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Op vraag "6 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:




















Actiever optreden, maar ook voor de bezoekers van de stad zijn soms parkeerregels niet of
onvoldoende herkenbaar dan wel zichtbaar. No zero tolerance is toch het beste beleid, maar dan
moet je daar de mensen voor hebben!
Als je politie een tip geeft dat ze dan ook reageren. En die luie stadswachten moeten eens uit de
auto komen
Betere controle op de wijze waarop obscure bedrijven opereren. De kamer van Koophandel
moet veel actiever worden
Bij vermoedens van corrupte politie/politici een gedegen onderzoek en geen openbare functies
meer toestaan; feiten in strafblad opnemen
Cameraproef uitbreiden
Controle
De betreffende buren uit de woning te zetten, naar een meer passende omgeving sturen.
Er is geen handhaving,dus wat is hier uit te breiden. Handhaving moet toegepast worden en niet
softy.
Flitspalen plaatsen
Goede scholing en goede opvoeding jeugd en ondersteuning ouders. Gemeenschapsgevoel
stimuleren.
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Inwoners alert te maken op signalen van ondermijning zodat ze dit kunnen melden bij politie
Koffieshop uit de stad!
Laat mensen van stadstoezicht en politie daadwerkelijk uit de auto stappen en actie
ondernemen
Meer blauw op straat!
Meer controle
Meer politie op straat, ik wandel veel en dan zie je veel..nooit politie in de buurt
Meer voor de jongeren doen
Meer zichtbare Politie op straat en veel en veel hogere straffen (geen werkstraf)
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Mensen geruststellen dat aangifte niet zal leiden tot vergelding van de mensen waarover
aangifte gedaan wordt
Niet dramatiseren wat er niet is.
Politie hoeft niet zo tolerant te zijn.
Respect en eerlijkheid
Waar wij wonen bij de Eci en omgeving is zelden controle, zeker naar een feest van de Eci in de
vroege ochtend.. tevens camera's plaatsen zou een preventief uitstekende actie zijn
Wiet legaliseren, coffeeshops weg uit centrum
Wiet teelt enzo vrij te geven.

Toelichting
















Als er in wijken opvallende zaken zich voordoen, bijv. dure auto's die plots in de straat
verschijnen, jongeren die met capuchons op lopen en dure horloges (sieraden),
Haal de criminelen de wind uit de zeilen. Legaliseer softdrugs volledig, met genoeg
verkooppunten zoals er ook genoeg cafes zijn.
zorg dat xtc onder de softdrugskomen te vallen en verkoop in de apotheek waar meer pillen te
koop zijn, die vaak veel schadelijker zijn.
Ik denk dat ik geen invloed heb op de hoeveelheid straf. Bij geweld behoorlijke straf geven.
Maak de handhaving zichtbaar. Handhavers/ politie moet actie nemen bij meldingen. Nu heerst
vaak het gevoel dat er niets gedaan wordt. Ik begrijp dat men prioriteiten stelt maar de impact
kan voor een slachtoffer erg groot zijn.
In de politiek hoort men van alles en doen niks.
Als ze zelf eens eerlijk zouden zijn en niet eigen belang voorrang geven op alles was het zo
anders
Laat aub deskundigen dit beantwoorden en niet inwoners.
Meer toezicht. Paar maal langsrijden zou al heel wat schelen.
Meer voorlichting wat criminaliteit de samenleving kost. Ook voorlichting op scholen en in
buurtcentra over 'de verleiding tot criminaliteit' door bijvoorbeeld armoede of juist veel geld
nodig denken te hebben of dit graag op een gemakkelijke manier denken te kunnen verkrijgen.
Gevangenisstraf heeft m.i. alleen zin als een dader bewust wordt gemaakt van de schade die hij
toebrengt aan de maatschappij en aan individuele burgers en aangezet wordt tot anders
handelen na detentie. Verder vind ik dat burgers vaak nauwelijks gehoord worden als zij
slachtoffer worden van criminaliteit. Als er al een aanklacht wordt ingediend vindt er geen
terugkoppeling plaats. Verder zou de regering het tekort aan menskracht en de nadelen van een
landelijk politiekorps nog een goed moeten bekijken op de nadelen hiervan.
Veel meer blauw op straat; ook tijdens de avonduren en weekenden!
Woon in de Kastelenbuurt, het voetbal veldje en de aangrenzende pad daar gebeuren dingen
die zeer verdacht zijn, bv auto’ die met signalen naar het Gebroek geven vanuit de
Kessenichstraat.
Diefstal van fiets en tuinmatriaal vanuit mijn schuur.
Omgeving winkelcentrum is vaak beangstigend.
Zie mijn antwoord op vraag 5
Zolang er steeds meer fraude en corruptie binnen topfuncties voorkomt, zal ondermijning
alleen erger worden. Stap van goede intenties naar criminaliteit is erg klein. Kijk maar naar fam.
van Rey...
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Roermond
Ondermijning
20 december 2018 tot 31 december 2018
213
6,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
8
1 minuut en 55 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.

10

