Publieke raadpleging onder de inwoners van Geldrop-Mierlo
over veiligheid

Raadpleging 3
3 september 2019
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Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in de gemeente Geldrop-Mierlo’ antwoordt in totaal 73% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 9% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (62%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "1.1 Wat geeft u een onveilig gevoel in onze gemeente?" antwoordt 48% van de
respondenten: "(Hang)jongeren". 45% van de respondenten antwoordt met: ”Aantal inbraken en
diefstallen”.
Op stelling 2 “Ik ben bewust bezig met inbraakpreventie” antwoordt in totaal 71% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "Mee oneens". Het
meest gekozen antwoord (56%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Op welke manier bent u bewust bezig met inbraakpreventie?" antwoordt 94% van de
respondenten: "Ik ben alerter op het sluiten van ramen en deuren".
Op stelling 3 "In de gemeente Geldrop-Mierlo ervaar ik overlast van (hang)jongeren" antwoordt in
totaal 22% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 45% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "3.1 Op welke manier ervaart u overlast van (hang)jongeren?" antwoordt 57% van de
respondenten: "Overlast door groepsvorming van jongeren". 53% van de respondenten antwoordt
met: “Geluidoverlast”.
Aan de hand van vraag "4 Waar zou volgens u prioriteit van gemeente en politie moeten liggen als
het gaat om veiligheid?” komt de volgende top vier naar voren:
1. Inbraken en diefstal (2.0)
2. Druggerelateerde zaken (2.7)
3. Vandalisme (3.0)
3. Snelheid op (openbare) wegen (3.0)
Op vraag “5 Stel u krijgt de gelegenheid om de politie en de gemeente een tip te geven over wat er
gedaan kan worden om het aantal inbraken te verminderen. Welke tip zou u geven?” geeft 42% van
de respondenten een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipGeldropMierlo, waarbij 346 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Veiligheid
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de veiligheidscijfers over eerste periode van 2019
gepresenteerd. In het beleid geeft de gemeenteraad de volgende prioriteit: ‘Samen met
bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken.’
Kijkende naar de veiligheid in onze gemeente:

1 ‘Ik voel me veilig in de gemeente Geldrop-Mierlo’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 1 ‘Ik voel me veilig in de gemeente Geldrop-Mierlo’ antwoordt in totaal 73% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 9% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (62%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•

In onze buurt is het goed wonen, en verblijven. Mede door de diverse
buurtgroepen is het snel bekend of er wat 'dreigt' , en kan er melding gemaakt
worden.

Mee
eens

•
•
•

Bij station losweg niet veel hangjeugd die veel troep achterlaten
In de gemeente Mierlo voel ik mij veiliger als in Geldrop.
Overdag

Neutraal

•

Bij het veldje de beekweide en achter het station staat te vaak grote groepen .
In de speeltuintjes voor de kindjes ligt jointjes afval en zakjes , slagroomhulsen .
Dat vind ik niet veilig voor mij en de kindjes
De omschrijving van de prioriteit is vreemd; men gaat er van uit dat de huidige
situatie als veilig kan worden beschouwd !!!!!!
Mijn fiets 5 minuten bij Hema geparkeerd en gestolen om 17 uur

•
•
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•
•

Mee
oneens

•
•

•

•

•
•

Omdat wij veel aan beveiliging hebben gedaan voel ik me veiliger als voorheen. Op
straat is dat een ander geval.
Twee huizen verderop is dit jaar nog ingebroken, maar de bewoners waren
onzorgvuldig.
Groepen hangjongeren achter het station zijn lawaaierig, intimiderend en soms
bedreigend.
Helaas is de bereikbaarheid na 17.00 uur slecht. Bij contact leggen via het centrale
nummer krijg je een antwoord apparaat. Zoek je naar het nummer van de
wijkagent blijkt dat hetzelfde nummer te zijn. Dus niemand bereikbaar. Wat nu
????? Geeft een onveilig gevoel.
Inbraak in ons eigen huis in aanbouw, weggehaalde spullen uit de tuin van de
buren en diverse verhalen uit weggenomen spullen van bouwterreinen geeft geen
gevoel van veiligheid. Het lijkt soms alsof mensen gewoon gratis komen 'shoppen'
in Luchen.
Lantaarn in mijn wijk voor de ingang naar de molen al half jaar kapot. Zit een
sticker op van Heijmans dat er aan gewerkt wordt maar die zit er al een half jaar
op. Veel hangjeugd overlast, hier wordt wel iets aan gedaan maar is niet geheel
afdoende omdanks alle inspanning. Blijkbaar zijn de huizen waar ik in woon
makkelijk in te breken via regenpijp en raam, slaapt niet prettig in de zomer
Meer gehandhaafd te worden en mensen aangesproken moeten worden
Oordeel is onveilig. Dit komt doordat er in Mierlo door een aantal motoren, auto’s
en quads die roekeloos rijden door de straten wat tot zeer gevaarlijke situatie
leidt, maar ook tot geluidsoverlast. Met name omgeving heer de heuschweg,
kasteelweg, aardborstweg, voortje.
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1.1 Wat geeft u een onveilig gevoel in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=28)

60%
50%

45%

42%

48%

42%

40%

37%

31%

30%
17%

20%
10%

0%

Weet niet

Ander onveilig gevoel

Wegen waar te snel
wordt gereden

Vandalisme

Onverlichte wegen

(Hang)jongeren

Drugsgerelateerde
zaken

Aantal inbraken en
diefstallen

0%

Op vraag "1.1 Wat geeft u een onveilig gevoel in onze gemeente?" antwoordt 48% van de
respondenten: "(Hang)jongeren". 45% van de respondenten antwoordt met: ”Aantal inbraken en
diefstallen”

Ander onveilig gevoel, namelijk door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewoners signaleren problemen, maar er wordt niets mee gedaan
Fietsen op de weg zonder fietspad
Loslopende honden
Slechte op en afritten voor rolstoelen
Sociale media
Te veel buitenlanders in 1 wijk
Tegemoet komende fietsers die aan de verkeerde kant fietsen
Uitgaansgeweld
Verkeerd parkeren verdachte voertuigen
Zwerve veel asielzoekers rond onze straat heel de dag

Toelichting
•

De fietsstraat parallel aan de geldropseweg die naar Luchen gaat wordt regelmatig als racebaan
gebruikt. Daar is het echt wachten tot er een fietser aangereden wordt.
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In de eerste vier maanden van 2019 is het aantal inbraken gestegen in Geldrop-Mierlo in
vergelijking met de eerste vier maanden van 2018.

2 “Ik ben bewust bezig met inbraakpreventie”
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 2 “Ik ben bewust bezig met inbraakpreventie” antwoordt in totaal 71% van de
respondenten: "Mee eens". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het
meest gekozen antwoord (56%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•
•
•
Mee eens

•
•
•

•

Alarm, rolluiken, veiligheids sloten op draaiende ramen
Goede sloten en bewust zijn dat er inbrekers zijn.
Had een paar maanden geleden een insluiper tussen 4 en 8 uur 's ochtends.
Tuindeur van afgesloten (geen achterom) tuin was niet op slot. Geen aangifte
gedaan, maar nu wel een sterke lamp met bewegingssensor opgehangen...
Ik doe altijd ramen dicht en deuren op slot als ik weg ga.
Ik houdt mijn poorten gesloten, ramen wanneer dicht op slot, gordijnen ivm grote
ramen gesloten wanneer niet thuis
Sluit altijd alles en goede sloten

•

Ik let goed op dat ik deuren en ramen gesloten houdt als ik van huis ga

•
•

Neutraal

Erg bewust sinds er een vreemde man aanbelde en aangaf dat hij de aanbouw
kwam opmeten in opdracht van de gemeente. Hij had geen legitimatie dus heb
aangegeven dat hij niet mocht meten, gelukkig ging hij weg. Nadat ik de gemeente
had gebeld bleek dit niet waar. Ook de politie gebeld en zij gaven aan extra
controle te doen. De buren op de hoogte gebracht.
Geen ramen open laten als we weg gaan, alle deuren altijd afsluiten
Juiste sloten, voordeur pp slot, licht rondom het huis. Alarm erop als ik wegga
Veiligheidssloten
We zijn allemaal verantwoordelijk om inbraak zo moeilijk mogelijk te maken
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Mee
oneens

•

Preventieve maatregelen genomen m.b.t. woning. Wel altijd attent en neem deel
aan buurtapp.

•

Dit soort cijfers zijn gebaseerd op TOEVAL. Twee of drie inbrekers "verstoren" het
totaal en het gemiddelde (t.o.v.) een vorig jaar. Bovendien doet niet iedereen
aangifte.
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2.1 Op welke manier bent u bewust bezig met
inbraakpreventie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=236)
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Op vraag "2.1 Op welke manier bent u bewust bezig met inbraakpreventie?" antwoordt 94% van de
respondenten: "Ik ben alerter op het sluiten van ramen en deuren".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achter tuin met afsluitbaar hek
Barriere op tuinpoort gemaakt
Binnen automatische lichten
Buren die bij afwezigheid extra alert zijn
De buurtprevesieapp houd niets in. Hangt overal maar hoie het werk snap niemnd.
Dit vertel ik niet want inbrekers kunnen mee kijken
Drie sterren cilinders geplaatst, hang en sluitwerk verbeterd
Extra Sloten en verlichting
Geïnvesteerd in hoge kwaliteit sloten op ramen en deuren
Geplaatste takjes e.d. voor voordeuren weghalen
Gewoon zelf opletten.
Goed hang en sluitwerk
Goede sloten, verlichting binnen bij afwezigheid
Goedgekeurde sloten met anti-cilindertrekbeslag
Hang- en sluitwerk vernieuwd
Hond (2x)
Hondjes
Ik ben een beheerder van een Whatsapp buurtpreventie groep
Ik leg geen kostbaarheden in het zicht en sluit rolluiken 's nachts en als ik wegben
Ik zorg dat buren voor het huis zorgen als ik weg ben.
Kozijnen laten plaatsen met politiekeurmerk
Let op dat er geen vreemden in de flat worden binnengelaten
Meer sloten
Ook verlichting in huis, wat ik zelf kan bedienen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oude sloten vervangen
Poort/ hek omheining
Skg sloten genomen en beter opletten met het sluiten van de ramen en deuren
Solide gekeurd hang en sluitwerk
Speciale veiligheidssloten en anti inbraaakstrips op kozijnen en deuren
Telefoon 's nachts binnen bereik
Tijdens vakantie vragen of de buurman die 2 auto's heeft er 1 op onze oprit zet
Veiligheidssloten op ramen en deuren
Verlichting op tijdklok
Waakhond in huis!!
Wil wel camera hangen maar door de wetgeving en door de wooning corperatie mag dit niet

Toelichting
•
•

•

Helaas zit de buurtpreventie app vol.. we wachten al heel erg lang om er bij te kunnen
Ik ben nu een paar jaar bezig met buurtpreventie in onze wijken Braakhuizen, Coevering,
Genoenhuis enz.
Als kartrekker van de buurtpreventie groepen in Geldrop ben ik bijna elke dag bezig met de
buurtpreventie en veiligheid voor alle buurtbewoners.
Onze fb pagina's bedragen in Braakhuizen al bijna 1700 buurtbewoners.
Ik heb goed hang en sluitwerk en een videodeurbel bij de voordeur. Dits al zoalng de woning
bestaat (2014). Ik zou nog beter op het sluiten van ramen en deuren kunnen letten maar dat
is alstig omdat de buurt erg veilig voelt.
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Volgens de veiligheidscijfers over de eerste periode van 2019 is de overlast van jongeren
nagenoeg gelijk gebleven.

3 "In de gemeente Geldrop-Mierlo ervaar ik overlast van
(hang)jongeren"
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=332)
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Op stelling 3 "In de gemeente Geldrop-Mierlo ervaar ik overlast van (hang)jongeren" antwoordt in
totaal 22% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 45% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•

Mee eens

•
•
•
•
•

Al vaker aangegeven,vooral wc coevering en bij hoog& droog en de
regenboogschool
Bij het veldje de beekweide en achter het station staat te vaak grote groepen .
In de speeltuintjes voor de kindjes ligt jointjes afval en zakjes, slagroomhulsen. .
Dat vind ik niet veilig voor mij en de kindjes
Hangjongeren leven en eten op het Tournooiveld, racen over de Losweg en
gooien de verpakking en resten van MC Donalds etc. al rijdend uit het raam.
Onlangs lagen er ook 2 lachgaspatronen in het gras.
Vuurwerk overlast is bijna iedere avond aan de orde. Super vervelend voor mijn
huisdier
Heb dit al vaker gemeld, maar tot nu toe tevergeefs.....
's avonds en 's nachts wordt er vaak geknald in het bos
Achter bij het station zijn hangjongeren met auto ‘s, zij laten veel afval achter
Bij onze WC Wielewaal zijn ze vaak avonds aanwezig omdat ze een plek zoeken
waar ze kunnen chillen, ook hangen ze vaak rond bij ons speeltuintje weegbree
waar ze blowen enz.
Ik zie vooral de troep die mensen overal neergooien, zelfs al wordt het door de
gemeente goed bijgehouden
Komen midden in de nacht voorbij met luidruchtige brommers of gaan bij de
molen zitten kletsen
11

•
•

•
•
•
•

Neutraal

•
•
•

Mee
oneens

•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•

Met name bij de molen. Is al een stil minder sinds de molen dicht is, maar er ligt
nog regelmatig rotzooi
Met regelmaat komen jongeren bij elkaar wat in principe geen probleem hoeft
te zijn.
maar de rotzooi die ze achter laten en geluidsoverlast die zich mee brengt ergert
mij wel.
Op de parkeerplaats bij het station aan de kant van het Toernooiveld.
Vaak bij het station
Veel jeugd op de parkeerplaats bij het station in de avonduren, tevens laten ze
heel veel rotzooi achter.
Vooral het (in de avond) afsteken van vuurwerk vind ik erg storend en soms ook
beangstigend. In de zomermaanden is dit trouwens veel minder dan in de
wintermaanden.
Heb hier geen ervaring mee woon niet in het centrum maar aan rand van het
dorp
Ik zie vaak hangjongeren bij de molen in Mierlo. Ik begrijp dat zij ook
vernielingen plegen. De politie moet harder optreden tegen de jongeren en hun
ouders er bij betrekken.
Zie toelichting bij vraag 2.
In onze wijk zien we geen hangjongeren
Op t Tournooiveld parkeerterrein wordt er regelmatig door jongelui "vergaderd"
. Dat geeft weinig overlast, en de buurt-brigadier spreekt de jongelui af en toe,
dat helpt.
Scooters over het gras in genoenhuis (roze olifant)
Bij station losweg niet
Soms hangen jongeren wat bij elkaar, maar dat wil nog niet zeggen dat ze iets
vervelends willen doen. Wij komen als volwassenen toch ook bij elkaar om
nieuwtjes uit te wisselen of gezellig te buurten?
Wij ervaren geen hangjongeren in deze buurt
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3.1 Op welke manier ervaart u overlast van (hang)jongeren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=74)
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Op vraag "3.1 Op welke manier ervaart u overlast van (hang)jongeren?" antwoordt 57% van de
respondenten: "Overlast door groepsvorming van jongeren". 53% van de respondenten antwoordt
met: “Geluidoverlast”

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achterlaten van rommel (2x)
Achterlaten van rotzooi.
Afval achterlaten
Afval, blikjes, plastic
Door hangen in kinderspeeltuinen
Hard rijden door de straat
Ik voel me in het donker heel onveilig omdat je nooit weet wat er in een groep ineens speelt,
bovendien laat ze er dikwijls een enorme troep achter, bij de molen, rond het gemeente huis
Knallen in de avond en nacht
Racen door de straat en gooien rommel uit rijdende auto's.
Rommel
Rommel van zich afgooien
Rotzooi maken en niet opruimen bij molen mierlo
Rotzooi op de kinderspeelplaatsen
Troep achterlaten, sigaretten, flesjes/ blikjes enz
Vermoeden van dealen
Vervuiling achterlaten
Vervuiling mn lachgaspatronen
Vuilnis neergooien, in de straat maken ze dingen kapot en gooien troep in tuinen, zelfs tegen
gevels van huizen
Vuurwerk
Zeer hard rijden door de Losweg!
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Toelichting
•

•
•
•

Als wij met kleinkinderen willen spelen in de speeltuin tussen Bombur en Dwalin, zitten er
regelmatig jongelui in het houten huisje dat daar staat. Wegjagen is geen optie. En waar
moet de jeugd anders heen? Maar jammer is het wel, daar maken we als gemeenschap toch
geen speelgelegenheid voor.
Bij de regenboogschool veel groepen luidruchtig, worden draden op fietspad gespannen
Heb dit bij vraag 3. al toegelicht
Jongeren zorgen voor veel overlast in het bos in Mierlo bij de televisietoren; ze veroorzaken
geluidsoverlast, laten veel afval achter, gebruiken lachgas, gaan met scooters het bos in. Dit
voelt niet veilig voor mij en het afval is gevaarlijk voor alle honden die daar elke dag worden
uitgelaten.
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4 Waar zou volgens u prioriteit van gemeente en politie
moeten liggen als het gaat om veiligheid? Rangschik
onderstaande antwoorden in uw top 3 prioriteiten.
(Vraaginstructie: Nummer 1 is de belangrijkste prioriteit, nummer 2 is de één na
belangrijkste prioriteit)

(n=320)

2,0

3,0

3,0

Snelheid op (openbare)
wegen

3,8

Vandalisme

(Hang)jongeren

Druggerelateerde zaken

3,5

Andere prioriteit

2,7

Inbraken en diefstal

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3
2
1

Aan de hand van vraag "4 Waar zou volgens u prioriteit van gemeente en politie moeten liggen als
het gaat om veiligheid?” komt de volgende top vier naar voren:
1. Inbraken en diefstal (2.0)
2. Druggerelateerde zaken (2.7)
3. Vandalisme (3.0)
3. Snelheid op (openbare) wegen (3.0)

Andere prioriteit, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcohol jongeren
Appen en bellen op de fiets en in de auto
Betere straatverlichting in onze buurt
Buren overlast
Burger serieus nemen
Camera’s op alle invalswegen
De wijk braakhuizen noord verandert langzaam in een industriepark
Een goed buurt prventie in Braakhuizen Zuid , de bestaande is waardeloos
Fietsers die rijden zonder ligt
Fout parkeren
Geen subsidie naar koffieka r
Handhaving van bestaande wetten en regels.
Het tegengaan van rijden van auto's over zandwegen in de gemeente
Hondenoverlast
Hufterig verkeersgedrag
Huiselijk geweld
Meer blauw op straat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer blauw op straat, je ziet ze nooit, terwijl zij ook weten waar de hangjeugd rondhangt, ga
er dan ook vaker langs aub
Meer toezicht in het centrum en zeker rondom middernacht tussen 12 en 3 uur i.v.m horeca
Meer toezicht van de politie
Nachtelijke patrouilles door de politie op/in electrische voertuigen
Onderhoud Openbaar groen
Ongewenst gedrag
Opruimen van alle illegale camera's omwille van de privacy
Overhangende takken op fietspaden snoeien
Overlast
Overlast omgeving (parkeren e.d.)
Politie zichtbaar op straat
Smartphone gebruik achter het stuur
Uitgaansgeweld
Vaker vooral in de spits op snelheid controleren. Vooral bij wegomleidingen
Veel meer zichtbaar op straat en meer door de wijken lopen fietsen aanspreekbaar zijn
Veilige op- en afritten voor, o.a., scootmobielen. Die nu standaard gebruikt worden zijn te kort,
te smal, te stijl, sluiten niet goed aan op de weg of schitteren door afwezigheid.
Veiligheid van wegen
Verlichting
Verwarde personen
Voertuigen die zónder demper op de uitlaat rijden!! Zo'n kabaal, zo irritant. Zie ook toelichting.
Zichtbaar zijn van politie
Zichtbaarheid wijkagenten en samen met de wijk zoeken naar oplossingen
Zwerf afval / lang geparkeerde auto's
Zwerfvuil

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijv. het fietspad achter de sporthal op de Linze, daar fietsen veel kinderen van of naar de
sportvelden het is daar stikdonker.
Er wordt in de wijk door enkele individuen onverantwoord hard gereden, soms ook met zeer
veel lawaai.
Hufterigheid neemt alsmaar toe zowel op de weg als in voetgangersgebieden. Ook de
Handhavers doen er aan mee ! Ieder woensdag op de markt in Geldrop brommen en fietsen
mensen gewoon door, terwijl de Handhaver staat jolig te doen en NIET ingrijpt !!!!!!!
Ik denk dat heel veel criminaliteit drugsgerelateerd is.
Ik zou graag willen dat er meer gelegenheden zijn voor onze hangjongeren en niet alleen een
plek waar ze "getolereerd ' worden.
En dit in elke wijk.
In onze straat wordt ondanks de snelheidsmeters die op gehangen worden veel te hard
gereden, vind onze straat niet veilig voor de vele kinderen die er wonen ( beneden beekloop)
Op het woonerf wordt veel te hard gereden.
Drempels plaatsen in de wijk.
Politie is onderbezet ,dus graag meer geld voor deze hard werkende mensen
Snelheid op wegen, maar dan in de kern van het dorp en niet de buiten de bebouwde kom
wegen.
Snelheid op wegen: drempels helpen weinig maar treffen alle weggebruikers. Handhaven en
bekeuren helpt!
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•
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Snelheid op wegen: Zorg voor een snelheidscamera op de Gijzenrooiseweg tussen Rielsedijk en
Laan van Tolkien (AH). 's Avonds en 's nachts wordt daar erg hard gereden.
Snoeien: steeds weer takken van acacia over het fietspad, ter hoogte van kruising
Eindhovenseweg en Gijzenrooiseweg, ik heb daar al vaker over geklaagd, maar het wordt niet
structureel opgelost door die bomen weg te halen vlak langs het fietspad. Het is er gevaarlijk
en onveilig voor de weggebruiker.
Voertuigen die rijden zónder demper op de uitlaat! Dáár storen wij ons enorm aan! De herrie
die zij veroorzaken; je hoort ze 1 km verderop nóg. M.n. van rotonde naar rotonde op de
Geldropseweg. Dáár mag de politie ook wel eens op controleren! Is echt heel irritant!
Voor wat de snelheid betreft constateer ik dagelijks dat in onze woonwijk (max 30 km ?) veel
te hard in en uit gereden wordt wat gevaarlijke situaties oplevert voor kinderen.
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Stel u krijgt de gelegenheid om de politie en de gemeente een tip te geven over wat er
gedaan kan worden om het aantal inbraken te verminderen.

5 Welke tip zou u geven? (n=328)
Tip (42%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'S avonds en 's nachts meer surveilleren
Aanwezig zijn in het straatbeeld, maar ik weet dat daar geen middelen voor zijn.
Aanwezigheid politie op straat
Alle camera's die op andermans eigendommen zijn gericht zouden moeten worden geruimd.
Altijd optreden
Auto's rijden te snel op de Bogardeind, er is ruimte om een flitspaal neer te zetten, of iets
waarmee automobilisten duidelijk wordt gemaakt dat ze te hard rijden.
Burgers meer op de hoogte houden van inbraken, zodat ze zelf alerter kunnen zijn
Burgers stimuleren eigen verantwoordelijkheid te nemen
Buurtbrigadiers alleen het werk laten doen voor de buurt waarvoor ze opgesteld zijn en niet
andere taken laten doen
De politie moet meer zichtbaar zijn op straat. Ik kan mij niet herinneren wanneer ik voor het
laatst een agent in Mierlo heb gezien
De wijkagent is voor de Nuenenseweg onzichtbaar
De wijkagent vaker op straat
Druggerelateerde zaken veel en veel zwaarder bestraffen.
Er meteen op af!
Extra camera's
Extra handhaving
Frequente controle (in burger). Snelheidsbeperkende maatregelen. Bijv. Santheuvel is ondanks
herinrichting niet veiliger geworden
Ga eens vlak voor de kruising santheuvel/versperstraat op snelheid controleren. Verkeer uit de
richting brugstraat rijdt daar in de avond veel te hard
Geef de BOA's ook meer taken, en laat ze dit dan uitvoeren.
Geef de hangjeugd een andere plek dan bij de gebouwen die afgebroken gaan worden
Gemeent en politie zeker moeten serieuzer met meldingen omgaan afhandelen
Goed buurt preventie
Goed op elkaar blijven letten
Grote hond aanschaffen die burger stelt
Handhaven als je een regel uitvaardigt
Hangjongeren verwijderen en/of vuilnis op laten ruimen
Hardere straffen en daadwerkelijk actie ondernemen. Politie doet vaak niets met aangiften of
aan overlast.
Hogere straffen, geld, rijbewiijs weg
In de nacht langs de bouwkavels in luchen rijden. Het wolfsven eens oprijden en wat
auto's/busjes checken daar.
Inbrekers en helers opsporen en laten berechten .
Inwoners gratis advies geven
Keuze durven maken waar het echt om gaat, in plaats van bijzaken als het controleren van
honden en parkeerplaatsen
Kom eens langs en wijs wat niet goed is
Laat je wat vaker zien in de buurt
Let op de snelheid bij 39
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak alle inbrakenen pogingen daartoe direct bekend via de buurtapps
Meer
Meer (electronisch) toezicht zoals camera, meer faciliteren bij inbraakpreventie en
alarmsystemen, afstand tot private alarmcentrales te groot.
Meer aandacht voor bepaalde wijken
Meer aandacht\hulp voor problemen ontsporing bij jongeren
Meer aanwezig zijn in het openbaar ook al is het weer wat minder goed.
Meer aanwezig, zichtbaar zijn en goede verlichting
Meer blauw in de wijken
Meer blauw op straat (3x)
Meer blauw op straat, geen boa
Meer blauw op straat.
Meer blauw!
Meer camera’s er wordt veel door rood licht gereden zeker op de pijenburgweg
Meer capaciteit inzetten op straat en handhaven
Meer contact met je buren zodat ze weten wanneer je niet thuis bent en dan extra opletten
Meer controle
Meer controle door politie en de handhavers ook na 17.00 uur
Meer controle en zorgdragen voor vo;doende openbare verlichting en camera's
Meer controle op snelheid in de woonwijken
Meer controle, hogere straffen
Meer controles uitvoeren, evt. ook op de fiets dan kom je op hele andere pplaatsen en horen
ze je niet aankomen
Meer en betere verlichting in donkere steegjes gangetjes en op bepaalde openbare pleinen
meet toezicht/ vaker gezicht van wijkagent laten zien
Meer en vaker politie in de wijk
Meer handhaven-nu te "lief"
Meer handhavers en politie op straat dat schrikt al af
Meer inzet politie en controle
Meer openbare camera bewaking in woonwijken
Meer patrouille
Meer politie
Meer politie controle
Meer politie door de wijken zichtbaar
Meer politie en minder BOA's
Meer politie en stop de bezuinigingen
Meer politie in Mierlo
Meer politie inde avond en weekend
Meer politie maar dat ligt aan de regering
Meer politie op straat (4x)
Meer politie op straat, vooral ook 's nachts
Meer politie zichtbaar op straat
Meer preventief rondrijden/fietsen/lopen.
Meer rondrijden en laten zien dat jullie er zijn voor de mensen
Meer rondrijden in de gemeentes
Meer snelheids controles in de wijken
Meer surveilleren (2x)
Meer survieeren
Meer toezicht
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Meer verlichting in achterom gangentjes en paden , en speeltuintjes
Meer wijk agenten en of buurt preventie
Meer zichtbaar handhaven
Meer zichtbaarheid en handhaving
Meer zichtbaarheid van de politie in de wijken
Meer zichtbare agenten en zelf Zorgcentrum voor goede afsluiting van ramen en deuren
Meer zzichtbare controle door politie op straat.
Meldingssite G-M
Met buurt bewoners buurtpreventie
Met gebiedsregiseur en bewonersoverleg steekproef gewijs door de wijk bewoners
beoordelen. In vergadering agendapunt van maken.
Minder waardevolle spullen in huis
Niiks doen net als nu
Overleg met de burger om veiligheidsproblemen op te lossen. Dit kan niet vanachter een
bureau gedaan worden
Pak ook de kleine criminaliteit aan onder jongeren.
Persoonlijk aanspreken
Plaats een camera op de afrit naar de A67
Politie dichter bij burgers. Politie weer meer decentraliseren en zichtbaar maken..
Politie gewoon lopen over straat, dus zichtbaar!
Politie meer op straat.
Politie meer zichtbaar
Politie meer zichtbaar in straatbeeld
Politie moet meer zichtbaar zijn. Maar dit zal een probleem zijn van meer geld.
Regelmatig controleren of de straatverlichting werkt, zie vaak kapotte verlichting, dat maakt
dat je een onveilig gevoel krijgt
Regels voor kinderspeeltuinen: o.a. rookverbod en verbod op oneigenlijk gebruik.
Rolluiken plaatsen
Snel reageren op meldingen van verdacht gedrag e.d.
Snelheids controle vanaf Brigidakerk richting Mierlo
Stop waarschuwingsfolders in de bus bij huizen die er verlaten uitzien
Streng beleid hanteren
Strenger en een constante handhaving van bestaande wetten en regels en een flinke
vermindering van onze gedoogcultuur.
Strenger optreden
Subsidie Inbraakbeveiliging
Tipsgeven in de huis-aan-huisbladen.
Vaker de wijkagent door de wijk laten rijden
Vaker een politie auto door de straten zien rijden schrikt ze af.
Vaker rondrijden in de wijken
Vaker surveilleren (2x)
Vaker zichtbaar aanwezig zijn in de wijken
Veel en veel harder straffen. Geen Haltwinkel en geen taakstraffen!
Veel meer politie op straat.
Veel mensen hebben hun achterdeur open en bijv. poort op slot, maar je klimt over de poort
en bent binnen.
Verhogen van de pakkans
Vooral in verband met vandalisme in de avond en nachtelijke uren vaker patrouilleren
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Voorlichting geven in de wijk, kartonnen boevenverschrikkers plaatsen (kartonnen bord met
agent erop)
Wat vaker door wijken heen rijd, burger het gevoel geven dat er controle is. Dan met auto en
motor
We moeten allemaal meer verantwoordelijk zijn
Wees zichtbaarder
Wijk agent regelmatig op de koffie bij bekende inbrekers. Zo krijgen die het idee dat ze in de
gaten worden gehouden
Wijkagent beter zichtbaar in de wijk
Wijkagenten zich meer laten zien in de wijk!
Zichtbaar aanwezig
Zichtbaar zijn
Zie hierboven en hieronder
Zie vorige onder nr 2
Zoals eerder gedaan hangverbod en verscherpt toezicht. Zoals eerder gevraagd maar
geweigerd door gemeente; camera’s
Zorg ervoor dat er van buitenaf zo min mogelijk in het zicht ligt qua telefoons, tablets en
laptops
Zorg voor politie op straat, aanwezig zijn
Zorg voor verlichting en doe de deuren/ramen op slot

Dit is niet aan de politie en de gemeente, maar aan de burger zelf (11%)
Ik heb geen tips (34%)
Weet niet (16%)
Toelichting
•
•

•
•
•
•
•
•

Bij het station wordt vaak vuurwerk afgestoken ‘ s avonds.
In de Coevering bij de flats aan de Admiraal Byrdstraat wordt ‘ avonds vaak meermalen
geschoten!
De aanpak is in onze gemeente zeer complex door de diversiteit . De open ligging , de
gemêleerde bevolking enz. Prioriteiten stellen leidt automatisch tot verminderde aandacht
aan andere zaken, welke voor de slachtoffers ook een grote impact hebben. De tip meer
capaciteit bij de bestrijding zal wel aan dovemansoren oren zijn.
De burger (in mijn omgeving en vriendenkring) heeft geen vertrouwen in de BOA's en ziet ze
alleen als vullers van de 'gemeente-ruif'.
De landelijke overheid heeft truck campagne maak het ze niet te gemakkelijk. Je moet geen
zaken dubbel gaan doen.
Mensen die die hond hebben voor bewaking worden niet lastig gevallen met inbraak
Mijn melding werkt heel serieus opgepakt, dat was erg fijn
Natuurlijk je eigen verantwoording nemen om geen aanleiding te geven tot inbraak door het
tentoonstellen van gewilde produkten. En een goede beveiliging van je huis. De controle
door politie is voornamelijk preventief.
Ook zou ik graag willen dat ze de buurtbewoners serieus nemen en feedback geven op bv
meldingen zodat de buurtbewoners ook weten dat er iets gedaan is aan een melding.
Gelukkig heb ik een kort lijntje met politie en gemeente maar de mensen.zijn vaak.zo
negatief over de politie en dat is natuurlijk jammer.
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•
•

Politie en Handhaving roepen dat men het erg druk heeft. Dus een tip geven heeft geen zin.
Trouwens, denken deze mensen zelf nooit na over wat ze (niet)doen ?
Veel mensen lappen de regels van snelheid en wat niet mag (zelf paadjes leggen, grond
toeigenen) aan hun laars. Maar als dat niet bestraft wordt gaat dit van kwaad naar erger.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipGeldropMierlo
Middenstandsbelangen
Veiligheid
20 augustus 2019 tot 03 september 2019
346
5,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
3 september 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±5,2%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Middenstandsbelangen.
Op 23 augustus is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 30 augustus is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipGeldrop-Mierlo
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Geldrop-Mierlo
vergroten. Via het panel TipGeldropMierlo kunnen alle inwoners in de gemeente Geldrop-Mierlo hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipgeldrop-mierlo.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipGeldrop-Mierlo is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor de
lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipGeldrop-Mierlo maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Geldrop-Mierlo en omgeving.
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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