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1. Samenvatting
Op vraag "1 Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?" antwoordt 49% van de
respondenten: "Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen".
op vraag "3 Waarop mag volgens u absoluut niet op bezuinigd worden?" is het meest gekozen
antwoord (80%): "Zorg en welzijn".
Op stelling 4 ‘Ook op de stichting d’r Sjalter zal bezuinigd moeten worden’ antwoordt 44% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 31% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens".
Op stelling 5 ‘Ik ben voorstander van het halveren van de huur van 800.000 euro naar 400.000 euro’
antwoordt 23% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 69% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee oneens".
Op stelling 6 ‘Er is geen toekomst voor Roda JC ongeacht of de gemeente Kerkrade tegemoet komt of
niet’ antwoordt 42% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (22%) is: "Mee eens".
Op stelling 7 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt "45%”(zeer) eens.
Op vraag "8 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (61%): "Er is te weinig blauw op straat".
op vraag "9 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (61%): "Meer agenten aanstellen".
Op stelling 10 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 71% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Kerkrade, waarbij 288 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Politie
In de eerste helft van dit jaar was de politie in bijna 80 procent van de spoedgevallen binnen
een kwartier ter plaatse in Limburg. Het streefpercentage van 90 procent haalt de politie in
geen enkele Limburgse gemeente. Dit blijkt uit recente cijfers van de politie.

7 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=273)
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Op stelling 7 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’ antwoordt "45%”(zeer) eens.

Toelichting
Mee eens










Ik ervaar meestal geen onveilig gevoel
Ik heb geen ervaringen in de laatste 10 jaar waarin ik politie heb moeten ontberen,
Ik voel me niet onveiliger dan toen meer politie-inzet mogelijk was
In kerkrade west ervaar ik zelf geen onveilig gevoel
Maar dat ligt niet aan de politie!
Mijn gevoel van veiligheid heeft niets met criminaliteit te maken. Ik leef in een
redelijke veilige omgeving en heb me in nog nooit onveilig gevoeld. Dat er overlast
is van met name drugsdealers is duidelijk
Wij voelen ons een stuk veiliger, omdat wel rolluiken en een alarm in onze woning
hebben aangebracht.
Zelden tot nooit (buiten evenementen) is er politie/handhaving zichtbaar

Neutraal





In de toelichting wordt geen inzicht gegeven in het aantal inzetbare politiemensen.
Tot nu toe geen nadelige gevolgen gehad !
Ze zijn met te weinig mensen om hun taak goed uit te voeren

Mee
oneens



Er is veel te weinig politie op straat. Als voorbeeld geef ik dat er vooral in de
avonduren rond de Rodahal, Buberplein en het Zuyderland medisch centrum veel te
weinig toezicht is.
Er zijn te veel dienders van buitenaf waardoor plaatselijke bekendheid in de knel
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raakt.






Zeer mee
oneens






Weet niet



Het is een feit dat er veel Oost-Europese rondtrekkende roversbenden ook in
Kerkrade actief zijn; verder zijn er veel te veel inbraken; er zijn te weinig
politieagenten, die bovendien te vaak een ongemotiveerde indruk maken
In sommige wijken is straatdealen fors toegenomen. Verder zorgen verhuurde
panden van huisjesmelkers voor veel overlast. Onaangepast gedrag, vervuiling en
geluidsoverlast worden onvoldoende aangepakt.
Maar vind wel dat er meer politie bij mag komen.
Mijn stelling hier op heeft met name te maken met de verkeersveiligheid
Soms moet er meerdere malen gebeld worden voordat de Polietie komt en er is in
de wijken meer uitbrijding van drugs gebruik en handel
Verpaupering en armoede aanpakken
Als slachtoffer van n geweldsmisdrijf met gebruik van n vuurwapen, heb ik aan den
lijve ondervonden hoe veilig Kerkrade is en hoe slecht ons politieapparaat werkt,
hoe ondeskundig en slordig deze mensen om wat voor reden dan ook zijn, het
binnen 15 min ter plaatse zijn heeft weinig zin als je op de vloer ligt dood te
bloeden, de daders zijn gevlogen,worden zelden,vaak door toeval gepakt, zaak is
dat er veel meer politie op straat komt ,politie waar de burger repect voor heeft ,die
de mogelijkheid van goed adequaat ingrijpen krijgt en niet meteen aan de paal
genagel word als er mss s n foutje word gemaakt of s wat hard word ingegrepen de
overheid moet meer achter onze orde handhavers staan en ze soms de hand boven
het hoofd houden
Bij melding anders dan 112 moet je je hele privacy blootleggen anders wordt je niet
geholpen.
Ik ga s’avonds alleen geen geld pinnen bv. op het Carboonplein ik voel mij daar
totaal onveilig
Heb geen ervaring met "spoed" van de politie.
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8 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de
politie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=274)
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Op vraag "8 Wat is volgens u de oorzaak van het te laat arriveren van de politie?" is het meest
gekozen antwoord (61%): "Er is te weinig blauw op straat".

Andere reden, namelijk:























Agenten zijn te veel met randzaken bezig
De gemeente is dus uitgerekt en de buitenring heeft voor de hulpverlening veel hiaten
Eeuwige werkzaamheden aan wegen
Er zijn te weinig agenten
Het interesseert die gasten niks.
Hun communicatie systeem werkt niet en is verouderd. Dit is landelijk en moet vernieuwd
worden. Ze krijgen berichten te laar of fout binnen, dit zorgd voor vertragingen
Investeringen in veiligheid worden voornamelijk in de randstad gedaan. Parkstad krijgt geen
evenredige vergoeding
Mentaliteitskwestie
Misschien ondercapiciteit ?
Naast hoofdkantoor ook andere wijkpunten met bezetting.
Onderbezetting personeel.
Onderbezettng in weekend
Plaatselijke bekendheid te gering
Politie heeft teveel taken met te weinig mankracht
Politie kan "kleine"criminaliteit en verhuftering niet aan vanwegens te weinig agenten.
Politie misschien teveel bezig met onnodige administratiieve zaken.
Prioriteiten die ze stellen
Prioriteiten liggen verkeerd. Minder administratiedruk, meer blauw op straat. En san niet alleen
rondrijden, ook lpatrouille tevoet. Lekker wandelen in de buurten waar aanweizgheid frequent
nodig is,
S avonds rijdt 1 wagen in heel Parkstad
Te weinig blauw.
Te weinig mankracht in combinatie met te weinig uitrukpunten.
Te weinig personeel, zeer zeker i.v.m onze grensregio.
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Te weinig politie
Tekort aan personeel en middelen
Teveel bureaucratische taken
Teveel nep alarmeringen!!
Teweinig personeel
Uitgebluste lamlendige agenten..
Waarschijnlijk te veel werk tegelijk moeten doen.
Ze hebben te weinig mankracht

Toelichting

















2e wijkpunt
Bovenstaande vragen zijn gesteld op VERMOEDENS en niet op FEITEN. Oorzaak zal onderzocht
moeten worden bij politie.
Dat kan vele oorzaken hebben. Ook oorzaken die buiten de politie en de andere hulpverleners
liggen.
Er is te veel op blauw en op handhaving bezuinigd. Vroeger kende iedereen de "veldwachter" op
de fiets. Tegenwoordig zie je ze slechts nog af toe in een auto voorbij rijden. Ook het milieu is de
dupe. Regelmatig maak ik melding van illegale vuildumpingen in de vrije ruimte. Zou niet nodig
zijn als er meer blauw / handhaving in de gelegenheid zou zijn om dit zelf per fiets te kunnen
constateren. Blauw moet uit de auto, de straat op, de wijken in. Bovendien als je aangifte wil
doen van een "gebeurtenis", dan wordt je dat nog zelfs ontmoedigd. Weet ik uit eigen ervaring.
Er wordt regelmatig gesproken over wijkagenten, de naam zegt het al "wijk". ik zie zelden een
agent in de wijk, soms in de auto voorbij rijden. De agent maakt geen contact met de burger.
Vroeger was er veel meer respect naar de agent toe, dit is niet meer. De agent heeft meer een
taak om de burger "te pakken" met onbenullige overtredingen. Helaas kan ik er niets anders van
maken. Ook handlangers van de politie (handhavers) zie je niet, enkel met drie man in de auto
voorbij rijden.Mensen met weinig intellectuele vaardigheden. Hun aanzien is een aanfluiting met
hun riem vol attributen. Ook zij zoeken de burger op om ze te verbaliseren, macho gedrag.
Gewoon zielig.
Er zijn vooral snachts veel te weinig wagens op de weg voor zon uitgestekte gemeente , zwaar
onderbemand
Heb ik geen zicht op.
Ik denk dat de druk ook bij de politie te hoog is, net zoals bij andere bedrijven ook.
Men blijft maar steeds meer werk laten doen door het zelfde aantal mensen, dat geeft onnodige
stress. Het bekende spreekwoord, de kruik gaat zolang te water tot ze barst.
Is moeilijk door ons te beoordelen, we weten niet waar de prioriteiten liggen bij de politie.Dit
zou een externe commissie moeten beoordelen. we weten wel dat bij de inbraak bij onze
buurman minstens 10 agenten aanwezig waren.ze gingen niet in het weiland kijken of er dieven
in de stal zaten, dus ben ik zelf (ik ben een vrouw, met veel lichamelijke beperkingen) maar met
een knuppel het weiland ingegaan, terwijl de politie met de honden maar kletsend boven op ons
perseel bleef staan.
Nadat de politie in 2012 is gaan reorganiseren kwamen er de zogenaamde robuuste basisteams.
De hele reorganisatie had in feite alleen en bezuiniging tot doel. In de jaren dat er nog sprake
was van gemeentepolitie voor 1993 bestond het Kerkraadse politiekorps uit 120 FTE. Na de
reorganisatie in 1993 en 2012 is deze sterkte terug gebracht naar 72 FTE. Het takenpakket is in
die tijd verdubbeld. Ook is het gebied niet kleiner geworden. Zie dus waarom de politie niet in
staat is om aanrijd tijden te halen.
Politie is te vaak niet gemotiveerd
Teveel papierwerk is mede de oorzaak terugdringen hiervan us noodzakelijk
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Toen het Kabinet het goed vond, dat er in de wijk, politie posten konden komen, werd er veel
geïnvesteerd in de bouw van deze posten. (Ailbertuslaan). Het Kabinet daar op moest alles weer
versobert worden. Het Kabinet zorgde er wel voor, dat in de grote steden en het
Regeringscentrum voldoende blauw was. Dit Blauw werd onttrokken aan de gemeente en het
platteland. Iemand die moet toe zien op onze veiligheid, moet daarvoor ook goed betaald
worden, zij beschermen ons met ons leven. Laat de politie op sterkte, door minder blauw op
straat te hebben, komt het criminele gepeupel uit de riolen, in onze wereld. En neemt onze
wereld in bezit. Dat is een slechte ontwikkeling. Dus Rutte moet van die bezuinigingsziekte af
gebracht worden. En de burgers beschermen, hij krijgt daarvoor een rijkelijk jaarsalaris van
187.000 euro. Mag hij daar voor ook iets doen.
Ze hebben gewoon te weinig mankrachtin Kerkrade
Ze zijn met te weinig mensen om hun taak goed uit te voeren
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9 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij
een spoedmelding?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "9 Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze vaker op tijd zijn bij een spoedmelding?" is het
meest gekozen antwoord (61%): "Meer agenten aanstellen".

Andere oplossing, namelijk:























Aktiever reageren op de meldingen in de buurtapp
Ander beleid
De combinatie van bovenstaande punten i.s.m. gemeente en andere partijen.
De wijkagent
Er was vroeger toch nog een politiebureau in Chevremont volgens mij is dat niet meer
ingebruik. Gewoon weer openen.
In elke wijk, een agent of 2 laten posten, bijvoorbeeld bij de super of een kantoortje op de
basisschool.
Investeren op andere zaken waardoor politie zich kan concentreren op hoofdzaken
Meer aanwezigheid in de buurt waar ze het meest nodig zijn. Ter plekke zijn voordat het
dringend wordt. Kleien politieposten of patrouilles te voet,
Meer begeleiding binnen een korps. ik zie nooit een politieauto in de wijk.
Meer p
Meer patroulieren minder boekhouden
Minder papier en of P.C. Tijd.
Motivatie, inzet, hart voor de zaak. Dan maar een donut minder...
Oude luie garde eruit
Politieburo weer gewoon openen
Prioriteiten stellen, motivatie
Samenwerken met andere gemeenten aangezien t allemaal bij elkaar ligt
Taken afstoten
Uit de auto komen.
Wijkagenten moeten ook vaker in wijk aanwezig zijn
Zie 8
Zorg voor aparte eenheid voor overlast wat gerelateerd aan jeugd overlast is dit kan ingevuld
worden door jongerenwerkers wat denk ik ook beter resultaat heeft dan agenten
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Toelichting













Helaas komen er in Zuid-limburg maar 32 agenten bij
Het rijk moet meer geld uittrekken voor politie en justitie
ook moet het geld van de plukwet aan de politie worden besteed
Ik ben niet deskundig genoeg om hierover te oordelen.
Ik denk doelgerichter werken. in vergaderingen bespreken waar de knelpunten zitten, actie
lijsten maken, en op de volgende vergadering de actie punten agenderen. je kunt zo bijhouden
welke knelpunten zijn opgelost, of welke punten nog extra aandacht verdienen. bij opvang van
verwarde personen waar mogelijk, verpleegkundigen in de WAO inzetten totdat opvang geregeld
is. dit spaart ook tijd die weer anders besteed kan worden!
Ik heb te weinig achtergrondinformatie om dit te beoordelen. Hoeveel agenten heeft Kerkrade
vergeleken met andere steden met evenveel inwoners? Hoeveel uitrukpunten zijn er en is dat
veel of weinig met andere steden vergeleken.. enzovoorts
Investeren op verbinding in de wijk waardoor criminaliteit afneemt, burgers mee
verantwoordelijk maken en verantwoordelijkheid geven (dat houdt meer in dan laten klagen op
Nextdoor-app...). Psychische en maatschappelijke zorg verbeteren waardoor politie minder
geconfronteerd wordt met uitwassen door gebrek daaraan.
Vanuit 2e uitrukpunt sneller ter plaaste
Ze doen wat ze kunnen, zekrijgen te weinig fteS erbij
Zie de twee vorige toelichtingen
Zie eerdere toelichting.
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Onlangs schreven de burgemeesters van vier Noord-Limburgse gemeenten een brandbrief
aan politiechef Gery Veldhuis over het gebrek aan politiecapaciteit.

10 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 10 ‘Er is te weinig blauw op straat in onze gemeente’ antwoordt 71% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens






Mee eens








Neutraal



Af en toe zie je nog eens een politie wagen op straat,maar ook zelden. Dat is wat ik
constateer.
Maar als Roda speelt hebben ze opeens genoeg politie!!! Raar.
De politie capaciteit moet ZEER drastisch worden uitgebreid; zelfs als dit tot zeer
drastische overheidskosten leidt!!!!
Wat n vraag dat weet toch iedereen
Zie 8
Ik ga er vanuit dat Handhavers ook tot "blauw op straat" behoren; als ik hun auto's
zie staan in de Marktstraat, dan betekent dat n.m.m. dat ze niet op straat zijn; dat
komt dagelijks voor en soms langdurig;
Ik zie in mijn wijk (haanrade) maar heel sporadisch politie.
In de meeste basisdiensten is er een patrouille beschikbaar voor de nooddiensten. In
de dag en middagsituatie zijn er dan mogelijk nog twee wijkagenten in dienst die ook
beschikbaar zijn. Voor een gemeente met de oppervlakte van Kerkrade wil dat
zeggen dat er vier fte beschikbaar zijn voor de zogenaamde noodhulp.
Je ziet ze alleen bij evenementen
Waar is de wijk agent die iedereen in de buurt kan? De enige keer dat je politie ziet
tegenwoordig is als ze staan te flitsen.
Ik heb tot nu toe geen ervaring met zulke toestanden
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Mee
oneens








Weet niet




Ik zie ze weinig zou graag zien dat vaker handhavings acties doen zoals op snelheid
controleren in straten waarvan bekend is dat er veel te hard wordt gereden op
bepaalde tijdslots
Wellicht administratieve rompslomp verminderen zodat ze daar minder tijd aan
kwijt zijn.
Er is genoeg blauw. Helaas is het op kantoor warmer.
Ik vind het wel altijd frappant dat ze op tijden en plaatsen komen, zoals overdag in
het winkelgebied van Kerkrade-centrum om terrasjes of de weekmarkt te bekijken,
waarvan ik denk; "de kans dat hier iets gebeurd is wel heel erg klein. Ga toch boeven
vangen". Maar misschien zien zij dingen die ik niet zie, het zou kunnen!
Ik zie ze vaak
Met name de drugs gerelateerde criminaliteit moet absolute prioriteit krijgen. Ik
hoef geen agenten te zien, ik moet wel merken dat zaken aangepakt worden.
Steeds meer blauw op straat is een schijnoplossing voor onze problemen. Als er
enerzijds meer verbinding ontstaat in de wijken en anderzijds minder
administratieve werkdruk op agenten zou dat al een hele verbetering zijn. Wel vind
ik dat wijkagenten veel zichtbaarder zouden moeten zijn.
Hangt af van de vraag en de eisen die worden gesteld !
We zien geregeld politie auto's rijden. we hebben geen inzicht op het interne
gedeelte van de politie. Vind dit dan ook moeilijk om te beoordelen. Wel vinden we
dat het salaris passend aan de functie moet zijn, daar het risico dat ze lopen ook
groter is! menig ambtenaar zonder risico's verdient stukken meer.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Kerkrade
Bezuinigingen
Voortbestaan Roda JC
Politie
13 september 2018 tot 23 september 2018
288
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
5 minuten en 5 seconden
25 september 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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