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1. Rechte tellingen
Oproep burgermeester
De burgermeester heeft een oproep geplaatst om als u iets verdachts ziet, dat direct te
melden via 112. Stel u ziet een verdachte situatie.

5 Zou u dan actie ondernemen en 112 bellen?

(n=495)
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112 lijkt me een alarmnummer voor echte spoedhulp. Horen verdachte situaties hier
ook bij. Eigenlijk zou er een ander landelijk / gemeentelijk / provinciaalsnummer voor
moeten komen.
Als er bij mij een inbreker binnen komt gaat hij niet meer levend naar buiten
Een aantal keer geprobeerd de politie te bellen via het 0900 nummer, dit was niet of
moeilijk te bereiken.
Misschien is het goed om in de mooilaarbeekkrant aan te geven in welke situaties je 112
moet bellen en wanneer het 0900 nummer zodat dit weer voor iedereen duidelijk is.
Eerste de buurt-app informeren!
Helaas vind ik de situatie op dit moment heel de dag door verdacht omdat er een
verdachte persoon in de straat woont. Dat hele huishouden of hoe het in elkaar mag
steken vertrouw ik niet en vind ik verdacht
Ik zou bellen en de situatie in de gaten houden
Inschatten wanneer iets verdacht is blijft lastig, je kan het nooit zeker weten en wil ook
niet te betrokken raken.
Maar dan bel je de politie en er wordt niet opgenomen,had hier zo'n pannenverkoper
aan De deur waar we voor gewaarschuwd waren.
Maar denk als je 112 belt dat de daders dan allang gevlucht zijn, omdat ze bij 112 te
veel vragen stellen.
Eigenlijk moeten ze in Laarbeek een noodnummer hebben nu het zo vaak gebeurt hier
in Laarbeek.
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Maar ik zou niet direct 112 bellen maar 0900 8844.
Maar niet omdat de burgermeester dat vraagt.
Maar wat is verdacht? Mannen die snachts alleen buiten lopen? Moet ik daar al 112
voor bellen?
Maar wel anoniem. Het zal niet de eerste keer zijn dat gegevens van de melder op straat
liggen.
Of ik pak het zelf aan
Vraag blijft wel wat ermee gedaan wordt en of het anoniem blijft
Waardeloos en inhoudsloos persbericht. Alleen burgertje aanspreken op burgericht en
zelf niets voor elkaar krijgen
Want ik vind dat je van andermans spullen moet afblijven.
Zeker weten
Al diverse malen gebeld dat men hier op de parkeer plaatst stond te dealen daar is niks
mee gedaan dus nee ik bel niet meer
Al eens gedaan ze kwamen niet
Eerst kijken wat ik zelf kan doen. Politie komt toch te laat.
Eerst zou ik kijken of het spoed was, zo nee dan bel ik eerst 0900-8844 wel politie geen
spoed daarna pas 112.
Komen toch niet zelf mee gemaakt
Ze doen toch niks en komen toch niet
Als dat nodig is doe ik dat maar daar heeft een oproep van een burgemeester niets mee
te maken.
Als het echt verdacht is natuurlijk wel .
Dan kan ik hier rondom t Laar Hagelkruis Torenakker wel iedere dag bellen,gebeurt
vanalles wat daglicht niet kan verdragen.
Dit is lastig. Als het overduidelijk waarschijnlijk wel (maar het bljjft lastig voorspellen
hoe een mens in zo een situatie echt reageert), aan de andere kant ben ik bang te snel
de politie te bellen voor iets wat uiteindelijk onschuldig blijkt te zijn. Je zadelt een ander
mens dan toch met een politieonderzoek op met alle gevolgen van dien.
Hangt echt van de situatie af en eigen inschatting
Heb niet het gevoel dat politie daar blij mee is. Heb dat pas nog gedaan en kreeg het
gevoel nier serieus te worden genomen.
Ik heb dat in het verleden wel gedaan. Maar ik vind het belachelijk dat als een melding
doet daar ook nog telefoon kosten voor moet betalen. En dat je na de melding van ruim
15 minuten helemaal geen terugkoppeling krijt terwijl ze dat wel beloven. Melding moet
gewoon gratis zijn die kosten moet de overheid dragen.
Ik wil ook geen miepert zijn en overal het kwaad van inzien. Maar als het echt niet goed
voelt bel ik. Ik noteer wel met enige regelmaat iets bijv een nummerbord of signalement
als ik het niet vertrouw
Is lastig, ik zou wel het nr van de politie bellen
Ligt aan de ernst van de situatie. 112 bellen is de laatste stap
Ligt echt aan wat er gebeurt
Situatie-afhankelijk
Voor mijn gevoel wordt weinig met zulke info gedaan
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5.1 Kunt u kort toelichten waarom u geen actie zou
ondernemen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=13)
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Andere reden, namelijk:





112 is voor noodgevallen, niet voor mogelijk verdachte situaties. Bel de politie!
112 is voor noodgevallen. Niet voor twijfels of iets verdacht is.
Eerst zelf inschatten of er spoed nodig is.
Twijfel of het wel belangrijk genoeg is om 112 te bellen. Geleerd om enkel met nood dit
nummer te bellen
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Stel u krijgt de gelegenheid om de politie en de gemeente een tip te geven wat er gedaan kan
worden om de daders sneller te pakken.

6 Welke tip zou u geven?

(n=476)
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Aanpakken bij de bron zijn meestal van het zelde soort volk dat zoiets doen
Alarm knop tankstation goede cameras
Alles serieus nemen. En erop afgaan. En mensen rondom het huis Camera’s neer hangen
Als ik ,zonder zelf in gevaar te komen, 112 kan/moet bellen dan zal ik dat zeker doen
Als ik een tip heb bel ik de politie, toch zeker niet de gemeente, die heeft er toch niets mee te
maken.
Als je er een hebt laat hem dan niet na een uur weer vrij maar sluit hem een paar jaar op of stuur
hem direct terug naar zijn eigen land
Als ze gepakt zijn houd ze dan vast , en meer controle is nooit weg
Beelden sneller online
Ben allerter geworden en doe de deur niet meer open avonds
Ben zichtbaar, laat van je horen! Dat missen de inwoners
Beter controleren wat er in de gemeente gehaald word
Beter luisteren en oordelen pas als je zeker weet aan de politie gericht
Beveiligingsbedrijf vaak laten sirveilleren
Bezoek verdachte families/figuren zodat ze weten dat ze in het vizier zijn.
Bij laatste overval Esso direct voor huis verdachte vorige overval gaan staan
Blijf alert, ben niet bang om iets te melden
Buurtpreventie app nog wat actiever faciliteren, zelf inventariseren in welke wijken zoiets nog
niet is
Camera's in het dorp hangen
Camera's op risicovolle plekken
Camera's plaatsen op de hoeken van een straat en de beelden opslaan in de cloud.
Camera's plaatsen op kruispunten zodat kentekens en personen kunnen worden gevonden na
incident.
Camera’s daar waar het mag
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Camerabeelden opvragen, ook van naburige huizen.
Cameras op strategische punten
Cameratoezicht op straat, bijvoorbeeld op drukke plaatsen/winkelstraten
Daad, plaats, nummerbord
Dat is lastig aan heel veel dingen kan je weinig doen. Ik denk dat de politie zijn best doen om
dingen op te lossen. Wellicht oudere mensen beter voorlichten over de veiligheid. Helaas niet
helemaal aan ons maar wel nodig is criminelen zwaarder straffen, blijkbaar loont het om dit te
doen. En dat moet je wegnemen dan leren mensen pas. Kijk als ik bijv 100 euro boete krijg voor
iets dan is dat jammer en wordt ik er zelf niet slechter van, als ze mijn halve maandsalaris
opleggen dan wordt het wel lastig. Nu wet ik ook dat je van een kale kip je niet kan plukken. Die
kale kippen moet je dan maar langer in een kooitje stoppen en niet te luxe.
De criminelen die gepakt worden vastzetten en vasthpuden
De daders terug sturen naar land van herkomst.
De inwoner van Laarbeek een alert bezorgen
Direct alarmeren via 112, later inofmatie vastleggen en delen met politie
Een soort app waarmee je meteen doorkrijgt wat er plaatsvind in de buurt. Je kunt dan evt
meteen een signalement doorgeven. Meer camera’s. Weet niet of dit allemaal mag ivm de
privacy.
Er vaker zijn.
Extra patrouilleren
Extra surveilleren
Ga niet los op facebook
Gebruik g.v.d die cameras eens die overal in en uit de dorpen hangen dan is deze klus zooo
geklaard
Geen doorschakel systeem bij politie. Je moet veel te lang wachten.
Hang camera’s door het hele dorp, vast politieteam in beek en donk
Hardere maatregelen treffen. Zodat ze nadenken om criminele activiteiten te plegen.
Hardere strafmaatregelen!
Het kan altijd nog beter.
Houdt buren op de hoogte als er iets is afgerond.
Ik denk dat 3 van de 4 een meer persoonlijke kwestie betreft ipv een willekeurige overval. Als dit
zo is, maak het dan bekend. Anders geeft het de onrust dat de kans groot is dat ze morgen bij mij
in huis staan.
Ik weet niet hoeveel politie er rondrijdt, maar die meer laten rondrijden 's nachts. Dat geeft me
een veilig gevoel.
In ieder geval meer surveilleren 's avonds.
Investeren in cameratoezicht in beek en donk en tijdelijk meer surveillance.
Kijk buiten en houdt de situatie in de gaten
Kijk ook in de grotere regio
Laat alle beveiligingscamera's aanmelden, zodat er beelden kunnen worden opgevraagd als er in
het zicht van die camera iets gebeurd is
Laat je niet te veel beïnvloeden door de vaak erg negatieve (soms stigmatiserende) reacties op
berichten op Social media
Laat meer merken dat er aan gewerkt wordt, Alles gebeurd nu op de achtergrond waardoor het
lijkt alsof er geen actie ondernomen wordt
Meer agenten die surveilleren
Meer bewoners erbij betrekken over de veiligheid. Strenger op treden in veel gevallen
Meer blauw op straat (6x)
Meer blauw op straat en als er iets is dat ze ook komen en niet van vul maar via de site in
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Meer blauw op straat en echte wijk agenten zeker 4 stuks
Meer camera's hangen overal
Meer camera's hangen..CCTV zoals in Engeland
Meer camera's op straat
Meer camera's, maar dan wel camera's die duidelijke beelden weergeven
Meer camerabewaking op straat
Meer controle
Meer controle door politie
Meer controlle rondes
Meer details delen
Meer door gemeente investeren in camera's rond en bij het Heuvelplein
Meer gaan surveilleren in de wijk, vooral savonds
Meer materiaal inzetten
Meer observeren gedurende de dag
Meer patrouille, en zo veel mogelijk doen om herhaling te voorkomen (eg. het tankstation)
Meer patroules
Meer politie (2x)
Meer politie controle in de donkere middag/ avond uren. En laat de agent ook even bij de
winkels naar binnen gaan dat geeft voor mij als verkoopster in veiliger gevoel
Meer politie en cameratoezicht
Meer politie en de buurt wacht geen briefjes in de brievenbus laten doen omdat er een camera
op de weg staat maar dit juist aanmoedigen
Meer politie op de straat
Meer politie op straat
Meer politie op straat meer politie bureaus
Meer politie op straat, eerder beelden vrij geven.
Meer politie op straat, politieburo terug in beek en donk
Meer politie op straat.
Meer politie zichtbaar in het dorp
Meer politieagenten. Geeft een veiliger gevoel.
Meer proactieve houding en zichtbaarheid van politie
Meer rondrijden
Meer suivelleren
Meer surveilleren (2x)
Meer zichtbaar blauw op straat (2x)
Meer zichtbaar zijn
Meer zichtbaar zijn op straat
Meer zichtbare politie op straat en een eigen laarbeek politiebureau
Meldt bijzondere (afwijkende) situaties en stel daar een ambtenaar voor aan.
Mensen zijn bang dat ze zelf problemen krijgen als ze tips geven of meldingen doen. Probeer die
angst weg te nemen. Daardoor zullen er waarschijnlijk meer meldingen komen.
Meteen bellen, niet afwachten
Minder met de auto, meer op scooter, fiets, lopend patroeilleren
Misschien meer camera toezicht op bepaalde plaatsen.
Niet lullen maar poetsen
Nobrainer: meer politie/toezicht. Men waant zich nu ongrijpbaar aangezien het te bestrijken
oppervlakte voor depolitie zo groot is.
Nog wat harder aan pakken en niet zo snel los laten maar ja dat zeggen we allemaal
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Ondervraag iemand die aangewezen is door buurtgenoten. Ook al is het bewijs dan wellicht niet
onomstotelijk. Luister naar omwonenden, die weten vaak meer.
Op inbraak gevoelige tijden en plekken meer surveilleren
Open een politiebureau in laarbeek
Open weer een politiebureau
Oppakken en die zich niet gedraagd terug sturen
Opsporingsregels versoepelen
Plaats meer camera’s of ga acties organiseren om huis beter te beveiligen
Politie app
Politie buro terug
Politie buro terug en meer surveuren
Politie buro weer terug
Politie meer aanwezig
Politie patrouilles door de buurt
Politie post om standby te zijn binnen laarbeek
Politie stationeren in laarbeek
Politiebureau terug
Politiebureau terug op zn plekken
Reageer sneller
Regelmatig surveilleren in de buurt
Signalement en richting
Slaap rustig verder
Snel reageren en niet altijd alleen maar de regeltjes na leven
Sneller de fotos op internet van overvallers /dieven
Sneller in Whatsapp groep
Snellere bereikbaarheid wijkagent, is nu erg omslachtig
Stop islam invasie
Straffen. Echte straffen. We zijn veel te soft geworden. Met goede advocaat zijn daders meestal
hriliger als slachtoffers
Vaker patrouilleren
Verdacht persoon
Vlugger de camarabeelden vrij geven
Voldoende politie
Weer politie bureau in laarbeek. Meer in de straat zijn
Wijkgerichte voorlichting over wat bewoners zelf kunnen doen aan de veiligheid in hun buurt
Ze in Laarbeek een noodnummer hebben nu het zo vaak gebeurt hier in Laarbeek.
Zet camera beelden online
Zet ze maar on-line, maar met mededeling dat eigen rechter spelen ook streng gestraft wordt
Zichtbaar zijn (politie), vooral als het donker is
Zichtbaarheid van politie en wijkagenten op straat
Zichtbare handhavers
Zor voor goede uitlaatstroken zodat het aantrekkelijk wordt om honden te houden zodat de
veiligheid in de buurt vergroot wordt
Zorg dat de politie of Boa`s meer de straat op gaan.
Zorg ervoor dat de winkels/tankstations voorzien worden van goede HD kwaliteit camera's. Zorg
voor een politiebureau in de buurt zodat de politie sneller ter plaatse kan zijn.
Zorg voor meer blauw op straat. Meer verlichting!! Opsommingen plekken in beek en donk is het
aarde donker (bijv bij de vijver)
Zwaarder straffen
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Zwaardere straffen en iedereen die niet werkt vrijwilligers werk laten doen dat je moe en
voldaan op de bank ligt en geen tijd hebt voor die fratse

Toelichting
Ga zo
door





Tip:











Ik heb
geen
tips
Weet
niet






Ik denk dat buurt preventie helpt. Als iedereen om zich heen kijkt, dan helpt dit enorm
Ik zie de laatste tijd al zo veel politie auto's rondrijden, meer dan surveilleren en zorgen
dat ze daarmee altijd in de buurt zijn wanneer er iets gebeurd is denk ik alles wat ze nu
kunnen doen. Je weet toch niet van te voren waar je iets kunt verwachten.
Kijk vooral niet naar de reacties op social media. Ik ga er van uit dat met de bezetting
die er is de mensen zich voor 100 % inzetten.
Actiever zijn in buurtpreventieapp. Verder ga zo door. Burgemeester en politie doen
volgens mij wat ze kunnen voor zover ze mogen in NL.
Bij onze dochter is haar fiets gestolen. we hadden een kenteken. maar we hebben nog
steeds het idee dat daar niets tot zeer weinig mee gedaan is. Die dief is dan allang weg
met zijn gestolen spullen.
Denk na wat je op fb plaatst, je kunt niet zomaar mensen beschuldigen van bv
overvallen. Je maakt zoveel kapot.
Ik kom nooit politie tegen en rijd tijdens mijn werk op ochtenden en avonden door het
dorp. Alleen na een overval van pas wemelt het ervan, op politie bezuinigen is
verkeerd geweest een beetje controle op straat door politie is niet verkeerd, net als
aangifte doen moet je volgens mij naar Helmond en dan gek vinden dat mensen na het
stelen van hun fiets geen aangifte meer doen met veel dingen gebeurd niet eens wat
word op de stapel gelegd, te druk, bij collega van mijn man werd paar jaar geleden een
bijna nieuwe auto voor hun deur weg gehaald ze komen nog niet eens langs doe maar
aangifte op internet
N.v.t.
Ook alle verdachte omstandigheden, die worden aangegeven meteen nagaan. En
mensen informeren over wat er met de tips is gedaan. Niet in detail, maar een mailtje:
We hebben uw 'tip/informatie' in behandeling genomen. En vervolgens later: Uw
informatie heeft helaas niet geleid tot ..... of juist: Uw informatie heeft ertoe
bijgedragen, dat wij verder zijn gekomen met ons onderzoek. Als je signaleert, maar je
hoort vervolgens niets meer, krijg je als burger een moedeloos gevoel. Helpt het wel
als ik meld? Doen ze er wel iets mee? Je moet de burger tot vriend maken.
Politie vertrouwen is vaker beschadigd. Ook justitie. In mijn ogen word het tijd voor
nieuwe wijkagenten en die niet corrupt zijn. Maar hun woorden die ze uitspreken
baseren op feiten en niet op roddels en verhalen van anderen en ook dingen serieuzer
oppakken.
We moeten niet allemaal agentje gaan spelen
Zwaardere straffen en camerabeelden direct openbaar maken
Helaas heb ik de waarheid op dit moment niet in pacht. Meer surveillanten op straat
zou bij snelle melding een pakkans kunnen verhogen, in combinatie met een bezet
steunpunt.
Ik denk zelf een politie post terug in het dorp...dan kunnen ze sneller in grijpen als er
iets gebeurt
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiLaarbeek
Overvallen in Laarbeek
Buurtpreventie-app
Oproep burgermeester
Overvallen en de media
07 december 2018 tot 17 december 2018
534
4,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
17 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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