Politie
1 Zou u een dag met een politieagent willen ruilen?
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Dat wordt vast een interessante dag!
Ik denk dat mensen meer respekt gaan krijgen voor politiemensen wanner ze realiseren
wat zij doen binnen hun vak!
Zaak eens wat strakker aanpakken
Zou graag eens willen meemaken wat hij zoal doet
Dat lijkt mij super zwaar. De beheersing die je moet opbrengen gaat mij niet lukken
De politie is - als het goed is - opgeleid voor haar taken; het lijkt mij helemaal niet leuk om
zelfs volwassenen telkens te moeten wijzen om regels na te leven. Is zeer vermoeiend!
Hoewel in een financieel administratieve functie heb ik er 38 jaar gewerkt. Het werk van
een politieagent ken ik dus. Twee jaar geleden ben ik met pensioen gegaan. Ik weet dus
ook wat en waar het nu echt fout gaat bij de politie ten gevolge van de reorganisatie van
de Nederlandse Politie.
Ik denk dat mijn leeftijd dat niet meer toelaat, tenzij het alleen bezoeken aa; ouderen zijn
Ik zou te weinig geduld hebben met mensen die niet luisteren..
Politie agenten zijn gebonden aan allerlei regels, deels uitgevonden door slimme
advocaten. Door te weinig geld en aandacht en voortdurende reorganisaties vanuit Den
Haag ernstig beknot in hun handelen. Bovendien worden ze onder betaald, net als leraren,
de brandweer en ambulance diensten. Nederland is een land met twee maatschappelijke
werkelijkheden geworden. Een Haagse die niet weet wat er in de andere, de echte
maatschappij gebeurt en alleen maar kletst, kletst,kletst en kletst en de maatschappij
waarin we leven.
Te veel risico op agressie
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1.1 Kunt u een toelichting geven waarom u een dag zou willen ruilen met een
politieagent? (n=63)
Toelichting (79%):









































Altijd bij de poltie willen werken
Andere horizonten
Bekeuringen uitdelen aan mensen die de hondenpoep niet opruimen
Ben benieuwd naar wat ze doen en tegenkomen
Benieuwd hoe een dag eruit ziet
Dan kun je eens zien hoe sterk een agent in zijn schoenen moet staan om confrontaties aan te
gaan
Dan weet je wat er speelt. Er wordt vaak geroepen ze moeten boeven vangen.
Dan zie de problemen en hoe die opgelost kunnen worden
Dumpen van afval en asso auto rijden
Een idee krijgen van hoe e.e.a. werkt
Eens ervaren waar een agent mee te maken krijgt. Bureaucratie
Ervaren waarom wij geen politie blauw meer in de woonwijken zien.
Eventuele vooroordelen aan de kaak stellen
Het is vast spannend
Ik vind het een fijn en nuttig beroep.
Ik wil wel eens weten hoe deze organisatie georganiseerd is.
Ik zou een dag bekeuringen uitschrijven voor rijden door rood op de Kummenaedestraat én voor
niet handsfree bellen én voor gebruik van verdovende middelen achter het stuur.
Ik zou graag zien wat er op zo'n dag wordt uitgevoerd en welke gebeurtenissen de voorrang
hebben bij de politie.
Ik zou willen ervaren hoe het is om in verschillende situaties terecht te komen.
Ik zou wle eens willen meemaken wat een politie agent op een dag allemaal tegen komt. Ik heb
zo'n idee dat de meeste mensen helemaal niet weten wat deze mensen allemaal doen.
Indruk krijgen
Interessant om een kijkje in de keuken te krijgen bij de politie.
Inzicht krijgen in werkzaamheden.
Ja, haha dat heb ik hier boven net gedaan, niet slim
Kijken hoe zo’n dag verloopt en misschien meer respect krijgen voor het beroep
Kijken wat er zo al speelt
Kijken wat grotendeels de problemen zijn voor de politie in de stad
Kijken wat ze allemaal moeten doen ik denk dat de mensen er een verkeerde visie van hebben
Lijkt me een mooi beroep.
Lijkt me interessant (2x)
Lijkt me interessant om te zien hoe zo'n dag er echt uit ziet
Meemaken en voelen wat zij ervaren.
Meer begrip te kunnen krijgen voor hun soms moeilijke werk
Met zwaailicht rijden
Nieuwsgierig
Om een precies idee te krijgen wat een agent
Om eens te kijken hoe zo'n dag verloopt.
Om nog beter geinformeert te zijn, wat zich plaatselijk afspeeld..
Om te ervaren wat zij meemaken en inzicht krijgen in hun werk en wat er zich afspeelt.
Om te ervaren welke inzet van een ‘agent’ verlangd wordt.
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Om te zien en te ervaren waar nu de prioriteiten van de politie liggen en waarom welke keuzes
worden gemaakt
Om te zien wat er allemaal op zijn/haar pad komt
Om zijn baan beter te begrijpen
Ombte ervaren hoe de pratijk er uit ziet
Omdat ik het beter kan dan sommige van hen
Wil wel eens echt weten wat ze doen
Wil wel eens ervaren welke opdracht een agent voor zijn dagtaak meekrjgt, of een agent
beperkingen krijgt opgelegd in zijn taken of dat hij echt vrij is in zijn handelen tijdens patrouille
Wil wel eens zien wat ze doen in Sittard Geleen
Zie toelichting vraag 1

Ik wil geen toelichting geven (14%)
Weet niet (6%)
Extra Toelichting




Om nog beter geinformeert te zijn, wat zich plaatselijk afspeeld..
Om te er varen hoe dat is
Zou graag eens meemaken wat hij n op zo'n dag allemaal doet
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1.1 Kunt u een toelichting geven waarom u niet een dag zou willen ruilen met
een politieagent? (n=89)
Toelichting (71%):





































Agenten mogen niets doen meer .en moeten maar de hele dag het gezeik van marokaantjes an
horen ..die maar schelden van KANKER....laat politie eens kijken hoe de engelse politie
raddraaiers aanpakt .die hebben teminste ballen ..
Agressie en onbegrip
Agressie en weinig respect
Alleen al de gedachte om andee mensen te moeten aanspreken over hun mogelijke overtreding
lijkt me niks.
Behandeling van agenten door "publiek"
Ben bij de vrijwillige politie al 40 jaar dus weet wat er speelt.
Ben fysiek niet in staat
Ben niet meer energiek genoeg om dit werk te doen
Ben wat huiverig voor alle taken die een agent heeft. Zeker die met geweld!
Daar moet je goed voor zijnopgeleid
De ergernissen zouden me teveel energie kosten.
De tegenwoordige maatschappij.
Dit is een beroep wat ik niet zou willen doen.
Door het grote tekort aan agenten is het erg frustrerend werken. Ik zou dit niet kunnen.
Er is geen gezag meer voor de politie.
Er is geen respect voor hun werk
Geen pretje om op vandaag agent te zijn
Geen respect meer voor.
Geen tijd voor
Heb geen interesse in dit beroep
Hebben te weinig bevoegdheden ,
Heeft geen nut, wanneer je de politie nodig hebt kunnen ze niet komen ivm onderbezetting.
Heel gevaarlijk werk,ik bewonder de politiemensen zeer dat ze dit willen doen.
Het bekeuren van mede burgers voor onbenulligheden ligt mij niet.
Het lijkt me een ondankbaar beroep
Het ontbreken van respect naar hulpverleners ontbreekt bij velen. Ik zou daar niet goed tegen
kunnen.
Ieder zijn verantwoordelijkheid
Ik ben niet stressbestendig....
Ik denk niet dat ik er de juiste skills voor heb
Ik heb een andere beroepskeuze gemaakt
Ik heb respect voor ze. Laatst was ik getuige waarbij een aanrijding was en ook de politie
betrokken was. Ze stappen uit en verlenen eerste hulp. Ze cijferen zichzelf weg. Het leven van de
ander ging voor. Ze geven me een veilig gevoel op straat. Ik ben zelf niet in staat dat werk aan te
kunnen lichamelijk. Misschien ook niet geestelijk. Je moet echt sterk in je schoenen staan.
Ik wil eventueel wel een dag met een politieagent meelopen, maar ruilen - hij/zij een
gepensioneerd ambtenaar en ik agent - lijkt mij niet reëel. En dan nog, met welke agent
meelopen? Een ME'er, een wijkagent, een wachtcommandant op een bureau?
Ik zou dat niet durven
Interessant, maar te oud en niet opgeleid
Ligt niet in mijn interessegebied.
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Lijkt mij een zeer ondankbare baan
Mijn zoon die psychiatrisch patient is,is in 2016 op een schandalige wijze door de politie
behandeld na het doen van een aangifte
Omdat ik daar niet voor ben opgeleid en omdat het mij een erg moeilijk vak lijkt. Ik zou er niet
voor geschikt zijn.
Omdat je dan teveel hoort en ziet wat zich in de stad af speelt. Bij sommige zaken is hetvolgende
gezegde van toepassing; ' ignorence is a bliss' . Ik zou me waarschijnlijk niet meer veilig voelen.
Ondankbaar beroep
Ondankbaar werk
Ondankbare baan
Onder betaalde hondenbaan
Politie is te beperkt in wat ze mogen politie zou harden mogen optreden
Respect voor ze, maar ik zou het gewoon niet kunnen. Ze komen allerlei situaties tegen , mooie
dankbare maar ook heel veel agressie.
Te heftig
Te oud
Te veel agressieve ,geïrriteerde burgers op straat zonder respect voor de politie agenten
Te weinig geld en uren om je beroep goed te kunnen uitoefenen
Te weinig mankracht en daardoor zaken die onrechtvaardig zijn moeten laten liggen
Teveel stress, teveel losse eindjes, teveel bureaucratie
Veel agressie
Veel te spannend!
Voor hun vervelende baan worden ze niet genoeg gewaardeerd en onderbetaald
Vreselijk wat deze mensen naar t hoofd geslingerd krijgen net als andere hulpverleners.
Wil hun belemmeren
Zie 1
Zie boven
Zie extra toelichting. Raag 1
Zie toelichting hiervoor
Zie vraag 1

Ik wil geen toelichting geven (25%)
Weet niet (4%)
Extra Toelichting







Er is geen gezag meer voor de politie, ik woon in Geleen maar alles
gaat naar Sittard hier zie je geen hond !!!
Het moet zo zijn dat mensen bepaalde zaken van huis en school al
moeten meekrijgen.
Ik zou de lading die agenten van onbeschofte mensen over zich heen
krijgen niet willen meemaken.
Jammer dat er tegenwoordig zoveel mensen geen respect hebben.
Wel de kleine afdoen met gepaste maatregelen , maar harder tegen
slecht luisterende mensen , en gezag van politie uitdrukken door
afstand te houden en respect afdwingen .
Zie antwoord a
Vrees dat ik regelmatig mij beheersing zou verliezen en
dientengevolge binnen de kortste keren overspannen zou raken.
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2 Als u één onderwerp mocht kiezen, waar zou de politie dan harder tegen op
moeten treden volgens u? (n=162)
Toelichting (81%):










































A-sociaal gedrag
Aassociaal gedrag van velen
Afval dumpen
Afval dumpen en diefstal
Afvaldumpen, snelheidsovertreding op foetspaden
Agressie tegen hulpverlenerd
Alle vormen van agressief gedrag
Asociaal gedrag in verkeer, zoals spookfietsen, geen licht, te hard rijden enz
Asociaal rijgedrag en agressie in verkeer
Asociale bestuurders snelheidsovertredingen rood licht negeren
Autorijdenhouden zich niet aan de verkeersregels
Baldadige jeugd
Baldadige jeugd +drugs
Bedreigingen
Ben bang dat dat een lang lijstje wordt en ze hebben veel te weinig mensen. Dus een foute
vraag!
Betere handhaving van de orde
Bijv.:Rij- en parkeergedrag bij ons voor de deur.
Bumperkleven en te hard door woonwijken rijden!
Buren overlast
Burenoverlast
Criminaliteit (2x)
Criminaliteit ook de kleine! Verkeersregels beter handhaven vooral mobiel telefoneren tijdens
deelnamen aan het verkeer.
Crimineel gedrag en gedrag chauffeurs uit voormalig Oostbloklanden in en rondom holtumnoord
en VDL
De politie moet veel harder tegen zichzelf optreden
De polotie moet structureel harder kunnen optreden.
Dealen in woonwijken, parkeerplaatsen, parkjes, uitgaansgelegenheden en donkere steegjes
Dealen op straat
Dealers
Diefstal
Discriminatie
Drank, drugs en gsm gebruik in het verkeer.
Drugrunners bij station
Drugs (3x)
Drugs criminaliteit
Drugs overlast op straat en parkeerplaatsen en bij afgelegen gebieden aan de rand van de stad
Drugscriminelen
Drugsgebruik
Drugshandel
Drugsoverlast (2x)
Drugsoverlast, hangjongeren en openbare dronkenschap
Drugsoverlast, rijden onder invloed van drugs, overlast coffeeshops
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Fietsen in de stad waar dat niet mag. autos rijden tegen het verkeer in op de markt. Motoren
maken gebruik van het fietspad langs de vroegere V&D
Fietsendieven: 3 gestolen tegenover het politiebuuro( station )
Fietsers verbaliseren die fietsen in 't voetgangersdomein.
Fietsers, richting aanwijzer, verlichting
Firtsers op voetgangersdomein, vuurwerk
Gebruik van de telefoon op de fiets en in de auto. Door het tekort aan agenten kan er veel te
weinig gecontroleerd worden waardoor er volgens mij teveel ongelukken gebeuren.
Gebruik van drugs icm rijden op openbare wegen
Gebruik van gsm als bestuurder
Gebruik van mobiles in het verkeer, ook fietsers
Gedrag van de mens op alle vlakken
Gedragingen op straat
Geluisoverlast en verkeersregels
Geweld op straat
Grote boeven
Grote mond tegen overheids dienaren
GSM gebruik in de auto
Handel in drugs in de wijken
Handhaving !
Handhaving verkeerregels met name wat betreft fietsers
Handy gebruik in het verkeer!
Hangjeugd
Hangjongeren (2x)
Hangjongeren die andere mensen lastig vallen.
Hangjongeren die overlast veroorzaken
Hardrijders
Hardrijders en smartphone gebruikers in het verkeer.
Het hufterige gedrag in het verkeer
Het overal door de stad te hard rijden op scooters etc.
Hondenbeleid.
Hondenbezitters die de poep niet opruimen
Hondepoep laten liggen
Huftergedrag zoals met mobiel in de weer tijdens verkeer, roekeloos rijgedrag, vandalisme.
Hufterigheid overal in de maatschappij.
In de 30 zone, er wordt erg hard gereden
Ja
Jeugd groepen en vandalisme
Jongeren met vuurwerk
Kleine criminaliteiit
Kleine criminaliteit door beter naar signalen te luisteren en de mogelijkheid hebben om er iets
mee te dien
Laat ik liever over aan de politie. Degene die bij de politie werken zullen zelf wel weten waar ze
harder tegen willen optreden maar misschien gewoon niet de tijd voor hebben.
Mishandeling en bedreiging van vrouwen, huiselijk geweld
Mishandelingen van dieren en kleine kinderen
Mobiel bellen in de auto
Niet harder, maar mag zich wel meer laten zien
Oplichting
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Ordeverstoring, illegale afvaldumpingen, te hard rijdende voertuigen in de stad
Overlast (2x)
Overlast door (hang)jongeren
Overlast in parken en omliggende gebieden
Overlast van dealers, met name in woonwijken
Overlast/agressie op straat
Overtreden vekeersregels
Respekteloos gedrag
Richting aangeven
Sanscholing van Turkse en Marokkaanse jongeren
Straatoverlast. M’n hangjongeren en drugsproblematiek.
Te hard rijden, bumperklevers, telefoneren, appen en activiteiten van dien aard
Te snel rijden in 30 en 50 km zones
Tegen de bromfietsers vooral die bromfietsers die zonder helm die harder als 25 km/h rijden. En
in het bijzonder de pizzakoeriers.
Tegen de politici! Dat zíj maar eens een dagje politie-agent moeten zijn, wedden dat men dan
wel meer geld krijgt zodat de agenten wat minder werkdruk ervaren.
Tegen geweld, verbaal en nonverbaal
Tegen overvallen op straat en zeker tegen lastig valken van oudere maar ook jongere mensen
Tegen scooters en verkeershufters
Tegn de rondscheurende jeugd op scooters en et gedrag van de jongeren aan spreken
Telefoongebruik in auto
Vandalisme en openbare dronkenschacp/vuurwerk hele jaar door/ rondslingerend afval
proberen te voorkomen
Vandalisme, geweld
Verkeersaso's waaronder ook de mobielgebruikers in het verkeer.
Verkeershufters
Verkeersovertreders
Verkeersovertredingen
Verkeersovertredingen, te hard rijden, drugs en alcohol in het verkeer
Verkeersovertredingen; handhaven van de verkeersvoorschriften.
Verloedering van mens en omgeving
Vernieling, diefstal, hard rijden en bellen tijdens rijden
Vuurwerk
Waar het niet thuis hoort
Wijken welke dreigen te ontsporen. Jeugd die meent dat regels niet voor hun gelden.
Wild fietesen en plaatsen in het centrum sittard en tegen het verkeer inrijden
Wild parkeren
Zonder licht rijden, slecht aangeven van richting en. Stoppen voor de oversteekplaatse
Zware criminaliteit.

De politie treedt overal hard genoeg tegenop (6%)
Weet niet (13%)
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1 - Tegen brutale mensen, die zo onbeschoft zijn en geen respect hebben voor
personeel van bijvoorbeeld ambulances en de politie zelf.
2 - Tegen mensen die hondenpoep laten liggen. Schofterig! Wij schamen ons er vaker
voor, terwijl het niet van ons is.
Ik heb zelf een hond en het is echt een heel kleine moeite het vuil met een plastic
zakje op te rapen en in een vuilbak te gooien.
Het is wel jammer dat er zo weinig vuilbakken zijn. Zo ook in bijvoorbeeld het
wandelgebied Kollenberg.
3 - Het lawaai van brommers en motoren, het is zo hard, dat men er
gehoorbeschadiging van oploopt.
Zelf hebben de motorrijders vaak helmen op met gehoordemping, maar alle andere
mensen interesseren hun niet.
4 - Het dumpen van vuil en rotzooi op de straten en in parken of wandelgebieden.
Jammer, eigenlijk is het te veel om op te noemen.
Waarschijnlijk moet er toch harder opgetreden worden tegen hufters, zodat de
samenleving weer aangenamer wordt voor eenieder.
Als je het als politie zijnde het kunt goed praten dat je oplossen van meerdere
moorden in de ijskast kunt plaatsen.waarmee kun je de burger nog van overtuigen
dat je er voor hem bent
Durf s avonds niet alleen naar buiten. Er lopen wel altijd jeugdige, wel of
nietbuitenlanders, in groepjes rond . Wordt omver gefietst door mensen die fietsend
en bellend niet naar medemens omkijken.
Eén van de taken van de politie is handhaven. Maar er worden door de politici zoveel
regels etc. gesteld, dat handhaven doorgaans niet mogelijk is. En als de politie wel
handhaaft worden de overtreders veel te slap aangepakt door OM en rechterlijke
macht. Onze politie krijgt te weinig steun, zowel van burgers als overheid.
Fietsen in de stad waar dat niet mag. Autos rijden tegen het verkeer in op de markt,
om de Paardestraat op te rijden. Motoren maken gebruik van het fietspad langs de
vroegere V&D. Tijdens de donderdagmarkt fietsen mensen vrolijk over de markt.
Fietsers verbaliseren die fietsen in 't voetgangersdomein.
Handhaving op alle gebied moet weer een voorname taak worden. Ik weet (en zie)
politie nu "gewoon" voorbij fietsers rijden zonder verlichting, kleine criminaliteit
heeft geen aandacht meer, in de wijk is er geen politie meer, veel te veel zit de
politieagent tegenwoordig achter het bureau. Dat is niet de schuld van de agent,
maar van de reorganisatie waardoor alles veel te bureaucratisch, "stroperig" en
inefficiënt is geworden.
Helaas gaat dit niet want de politie is nagenoeg niet zichtbaar op straat en in het
openbaar. Ik kom dagelijks in het stadspark en heb daar de afgelopen 20 jaar 2x een
agent en 1x die vervangers gezien
Jammer dat er maar 1 onderwerp mag worden gegeven, drugscriminaliteit,
vandalisme, hangjongeren....
Mobiel, op fiets
Ook t.a.v. zwerfvuil mag meer gedaan worden.
Te hard rijden in 30 km gebied, parkeren op vergunninghouder-plaatsen, auto's
parkeren in parkeervakken en geen kaartje kopen en toch regelmatig nog dealen (in
buurt van koffieshop).
Waarom word er toestemming gegeven dat heel stiekum zonder de mensen in te
lichten dat de moskee van de lindenheuvel naar het plenkhoes is gegaan ??
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De politie opende 30 oktober een ‘pop-up politie shop’ in Sittard. Regelmatig is er een
wijkagent in de ‘pop-up politie shop’ aanwezig om met u het gesprek aan te gaan of uw
vragen te beantwoorden. U kunt in de shop terecht wanneer u iets kwijt wilt over wat er
speelt in u buurt. Ook voor (preventie) advies of wanneer u vindt dat de politie ergens op
moet letten bent welkom. Maar politie is er ook voor een vraag of een informatief gesprek.

3 Stapt u door de komst van de ‘pop-up politie shop’
makkelijker op een agent af om iets te vragen/bespreken?
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30 oktober is allang voorbij is dit bekent gemaakt en waar is deze shop
Helaas weet ik alleen niet waar deze shop is in Sittard.
Toch weet ik het pok niet zeker, omdat ik het mu voor het eerst lees
'Pop-up politie shop' is nieuw voor ons.
Een nieuw orgaan welk in mijn beleving heel onbekend is in onze samenleving en de
politie heeft niet zulke goede referenties betreffende optreden e.d. Voorbeeld
inbraak in auto handel het maar af via website en je vernoemd nooit meer wat.
Ik hoor er nu voor het eerst van.. maar ik denk wel dat als je vakr positief in
aanraking komt met de politie je er ook sneller op af stapt
Ik wist niet dat er een pop up politieshop was, weet ook niet waar en wanneer die
geopend is. Ik denk dat dit wel het bewijs is dat sluiting van politiebureaus niet goed
werkt.
Is afhankelijk of deze shop openingstijden heeft buiten de normale kantooruren. Nu
is de wijkagent alleen tijdens reguliere kantooruren op een spreekuur aanwezig.
Kan nog geen reactie geven omdat ik de pop up politie post nog niet gezien heb.
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Maar ook hiervan ben ik overtuigd dat de desbetreffende agent waarschijnlijk wel
"zal willen" maar dat dit door "regels van bovenaf" niet mogelijk is en er dus niets zal
veranderen. De "top van de politie" en de politiek zal moeten inzien dat er heel veel
fouten zijn gemaakt bij deze reorganisatie en er nu veel inefficiënter (en een stuk
duurder) wordt gewerkt. De politiek en leiding van de politie moet veel meer naar de
"werkvloer" luisteren en ook de gepensioneerde personeelsleden van de laatste
jaren consulteren wat er allemaal nu fout gaat en beter (efficiënter) zou kunnen.
Vooral deze laatste groep personen (gepensioneerden dus) "durven" misschien
beter te praten.
Niet iedereen heeft een computer, ik wil een agent zelf kunnen aanspreken, maar
die zie je natuurlijk allen in Sittard.
Weet helemaal niet waar die ligt
Als er iets is stap 8k op een p9litie agent af of hij kan helpen...gewoon doen waarom
niet.
Als er iets mis is in de buurt melden we dat meteen via gsm, internet aangifte of
anders. Maar denk we dat het een goede zaak is om zo'n locatie te hebben al zou ik
niet weten waar die is.
Als ik iets wil vragen of bespreken, dan stap ik er sowieso op af.
De meest nabije agent is de wijkagent. Die is zonder modern gedoe toch wel
aanspreekbaar en ik kan zo naar hem/haar toestappen. Alleen, hoe vaak is een
wijkagent in de wijk?
Ga ff van Geleen naar Sittard om ff iets te vragen, zo ietsd moet in elke wijk komen
of helemaal niet, wie verzint zo iets
Geen tijd
Geweldig geintroduceerd deze politie pop-up shop. Totaal onbekend dat dit was
opgericht en lees je nu even tussendoor in een enquete .
Grootste bezwaar voor mensen is dat je niet anoniem blijft. Mensen kijken dus wel
uit voor ze iets aanbrengen. Gaat dan meestal toch over groot tuig en onderwereld
en deze nemen zeker wraak.
Heb nooit problemen gehad om een agent te benaderen indien nodig
Helpt toch geen zak, wat kan hij of zij veranderen
Het is: UW buurt !!!
Ik wist niet dat dit bestond. Zou goed zijn als bijv. De wijkagent dit in bijv. Het
wijkkrantje nader zou toelichten.
Ik wist niet eens dat het bestond en waar dat dan moet zijn.
Is te ver weg voor ons
Niet eerder van gehoord.
Persoonlijk nog NOOIT een wijkagent gezien.
Ik ben 70 jaar!
Normaal stap ik gewoon op een agent af voor wat te vragen of te vertellen. Ze zijn
ook gewone mensen net zoals ons.
Politie dient op straat zichtbaar aanwezig te zijn. Mensen gaan niet extra ooms
paalde punten en bepaalde uren een gesprek aan.
Wanneer ik een probleem signaleer zal ik prpberen te melden al is dit telefonisch.
Kost dan alleen altijd veel tijd en telefoonkosten. Duurt lang eer men iemand te
pakken krijgt die in Sittard -Geleen de weg weet en kent, dit door de vele
doorschakelingen.
Wist niets van deze mogelijkheid. Ligging is waarschijnlijk uit mijn buurt om
‘eventjes’ binnen te gaan.
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Weet niet



Zij staan daar alleen maar voor hun slap beleid te verdedigen






Ik wist niet van deze pop up shop
IK wist niets over deze pop up politie shop.
Nog nooit uitgeprobeerd.
Weet niet waar pop-up voor staat
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4 ‘Door de ‘pop-up politie shop’ staat de politie dichter bij de
inwoners’
(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=164)
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Toelichting
Zeer mee
eens



Alleen heeft dit wel nut bij een melding wordt tien de keren niets mee gedaan

Mee eens





Drempel is lager, prima idee!
Hoewel ik het niet ken, denk ik dat laagdrempeligheid verruimend kan werken.
Meer bekendheid aan geven. Ik had hier nog niets over gehoord. Dus dan komt de
politie voor mij niet dichterbij.
Voor veel mensen is politie nogal een hoge drempel .Misschien dat hierdoor de
drempel lager wordt of verdwijnt



Neutraal







Mee
oneens






De wijkagent hoort in de buurt/wijk zichtbaar te zijn
Deze staat vooralsnog alleen in Sittard, in de kleine dorpen zou het misschien fijn
zijn als er dicht bij af en toe eens een inloop uurtje zou zijn.
Indien dit via een mobiele politie shop zou gebeuren dan zou men wel dichter bij de
inwoners staan,
Zonde om daar een agent neer te zetten. Je kunt zoveel online regelen.




Ben duidelijk genoeg geweest
Ben hiervan niet op de hoogte. Geen idee waar die pop up staat



Zeer mee
oneens

Dat zou wel kunnen. In ieder geval wordt de indruk zo gewekt. Het zal er vooral van
afhangen "HOE" deze "pop-up politie shop" gaat functioneren. En vooral ook of er
straks ook feed-back wordt gegeven op vragen / opmerkingen / suggesties van
burgers.
Heb mijn bedenkingen
Voor sommigen kan het helpen
Zaken bespreken en melden is één maar daar moet het niet bij blijven. Zelden
opvolging van meldingen waardoor een gewenst eindresultaat mogelijk is.
Het zou bij moeten dragen aan het verminderen van de arrogantie !
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Weet niet



Hahaha lachrtje , agenten moeten gewoon optreden tegen raddraaiers .en zich
eens niet meer laten uitschelden door dat buitelands tuig ... wij werden door onze
ouders opgevoed ober normen en waarden maar dat buitelands volk marokanen
en konsorten maakt heefr de wet uit .en agenten knikken ja nee en amen ..





Bestaan was niet bekend...
Dit kan men meten door het aantal bezoeken van de burgers denk ik.
Heb er nog nooit van gehoord!
Zou echt niet weten of er een wijkagent in onze buurt is.
Ik zou het eeerst moeten zien wat er gebeurt tijdens zo'n sessie.
Weet niet waar en wat de pop-updaten shop is!
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