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Rechte tellingen
Veiligheid
1 “Ik voel me in Gemert-Bakel veilig op straat”
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Op stelling 1 “Ik voel me in Gemert-Bakel veilig op straat” antwoordt 83% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 8% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (63%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens




Neutraal





Ik merk nooit iets van onveiligheid wanneer ik 's avonds nog ga wandelen of zo. ook
overdag voel ik mij veilig
Ik woon hier 46 jaar. Nog nooit een probleem gehad, of me bedreigd gevoeld.
Omdat ik niet het idee heb dat er gekke dingen gebeuren in Gemert en dat ik dat
ook niet heb meegemaakt.
Als ik door Gemert fiets of wandel, voel ik me absoluut vrij en veilig. Daarbij probeer
ik natuurlijk wel op te letten wanneer ik iets zie wat aandacht vraagt. Ik durf wel
naar mensen toe te gaan, help daar waar nodig is en soms ga ik er ook aan voorbij
wanneer er genoeg andere mensen in de buurt zijn. Ik durf dag en nacht door
Gemert te rijden, ook 's avonds tussen de kerkdorpen, maar ik ga 's nachts niet de
bossen in.
Tijdens avonduren op slecht verlichte plekken duidelijk geen veilig gevoel.
's nachts als bezoekers Mambo's verlaten is het niet echt plezierig in het centrum
Als alle wegen goed onder houden zijn en blijven , dan kan ik me veilig voelen . Ook
zorgen voor minder vracht verkeer in het dorp.
Dat is maar net waar ik loop. Zelfs in Bakel heb ik plekjes waar ik me ongemakkelijk
voel.
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Mee
oneens




Zeer mee
oneens



Door minder politie op straat en minder toezicht merk ik dat ik me als vrouw alleen
's avonds niet altijd veilig voel.
Te hard gereden door automobilisten
Centrum geheel de zelfde richting maken, zodat niet al het verkeer halve wegen een
sluiproute moet zoeken
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1.1 Kunt u een voorbeeld geven waarom u zich niet veilig voelt op straat in
Gemert-Bakel? (n = 12; 6% = weet niet)
Voorbeeld onveilige situatie:












Auto's die net voor je stoppen terwijl je denkt dat ze doorrijden
Druks dealers en te weinig toezicht
Er wordt veel te hard gereden
In Handel in het centrum is het erg gevaarlijk.
Meerdere keren verdachte auto's gezien
Opm de fiets met hogesnelheid ingehaald worden in centrum
Straten achteraf, donkere steegjes, weinig controle
Veel drugs
Voel mij veiling
Vreemdelingen die op straat rondhangen
Winkelstraat waar ze te hard rijden
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2 ”In de openbare ruimte moet meer cameratoezicht zijn om
de veiligheid in Gemert-Bakel te verbeteren”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ”In de openbare ruimte moet meer cameratoezicht zijn om de veiligheid in GemertBakel te verbeteren” antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens



Preventief

Mee eens



B.v. bij de Jumbo worden nog al eens fietsen weggehaald. Zo zijn er wel meer
plaatsen waar dat gebeurd. Camera's werken preventief. Belangrijk is wel dar er
gereageerd wordt als er iets gebeurd dat de camera registreert.
Ik heb geen idee hoe het nu is men dient wel te beseffen dat je op jouw gedrag
aangesproken kunt worden. Wanneer controle dmv cameratoezicht daartoe
bijdraagt ben ik het eens met de stelling.
Zeker rondom sporthallen en speel tuinen



Neutraal




Eerlijk gezegd, weet ik niet of er nu voldoende cameratoezicht is.
Zie hierboven, ik voel me wel veilig dus wat dat betreft vindt ik het niet nodig.
Maar naar mijn idee is dit nooit verkeerd om meer dingen uit te sluiten.

Mee
oneens




Niet nodig. Goede veiligheid
Zo crimineel is Gemert nog niet

Zeer mee
oneens



Ik vind het al veilig in Gemert, en wat er te verbeteren zat, zit, wat mij betreft niet
in het plaatsen van extra cameras
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2.1 Kunt u toelichten waarom u vindt dat er meer cameratoezicht in de
openbare ruimte moet komen om de veiligheid in Gemert-Bakel te
verbeteren? (n = 37, 18% = weet niet)
Toelichting:



































Afschrik-effect maar ook bewijsmateriaal tegen betrokken 'raddraaiers'
Als het mis gaat, hebben we in ieder geval de daders in beeld
Als je niets te verbergen hebt moet het geen probleem zijn
Dan voelen mensen zich veiliger en als er cameratoezicht is, zal er minder criminaliteit
voorkomen
De camera moet de politie vervangen want de politie kennen we alleen nog uit de
geschiedenisboeken. Al lange tijd geen politie meer gezien.
De mensen die tegen zijn hebben misschien zelf iets te verbergen
Er is weinig fysiek toezicht
Er zijn regelmatig hangjongeren en die nemen de regels niet altijd serieus
Goedwillenden hebben niets te vrezen en kwaadwillenden zullen de camera's proberen te
mijden.
Het werkt zondermeer effectief tegen overvallen en men kan eventueel Gewelds misdaden
voorkomen of wellicht door beelden de daders opsporen.
I.v.m afschrikking door opsporing
Ik vraag met oprecht af waarom er nog zo weinig zichtbare cameratoezicht is. Zeker in het
centrum met alle activiteiten die er plaatsenvinden. Cameratoezicht is fijn voor de bezoeker en
politie kan zo gemakkelijk toezicht houden.
Is er iets niet goed dan heb je het op beeld
Jeugd waarde en normen bijbrengen
Men dient zich niet te kunnen verbergen.
Om vandalisme tegen te gaan.
Om zo hangjongeren e.d. meer te kunnen observeren en oppakken
Omdat de pakkans dan zeer groot is.
Ongewenst gedrag
Preventieve werking
Techniek is er dus waarom niet toepassen. Breng ook de daders daarna zichtbaar in beeld.
Ter verhoging van de veiligheid
Vandalisme tegen gaan
Veel vandalisme en overlast in centrum Gemert
Veiligheid
Verhoogt gevoel voor veiligheid, draagt bij aan bestrijding criminaliteit
Vermindering samen scholing., hangplekken
Vermindering van criminaliteit
Voor politie dat ze direct bewijs hebben en voor veiliger gevoel
Voor toezicht en ter voorkoming van.
Voorkomen is beter dan genezen. Voor mijn gevoel is het nu veilig. Camera’s zijn een middel
om dit zo te houden
Voorkomen van vandalisme
Zie bovenstaande
Zover ik weet zijn er niet veel cameras
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2.2 Kunt u toelichten waarom u vindt dat er niet meer cameratoezicht in de
openbare ruimte moet komen om de veiligheid in Gemert-Bakel te
verbeteren? (n = 39, 10% = weet niet)
Toelichting:


































Alles wordt gecontroleerd ahv camera's. Kan iemand nog gewoon buiten zijn zonder te
worden gecontroleerd ? mensen zijn alleen nog maar een nummer die zich voorbeeldig
moeten gedragen !
Bescherming privacy
Big brother is watching you. waar zouden dan de camera's gehangen moeten worden? m.i.
geeft het geen veiliger gevoel
Dan gaan we vertrouwen op een camera en ik geloof dat we moeten blijven vertrouwen op
elkaar, elkaar aanspreken, elkaar bemoedigen, en niet door techniek. M.i. schept een camera
meer wantrouwen dan vertrouwen.
Dan zou ik me wel ongemakkelijk gaan voelen en nu niet
Geen meerwaarde
Gemert heeft nou niet echt openbare ruimte wasr je je onveilig oelt
Het is veilig (2x)
Het is veilig is Gemert-bakel.
Ik ben niet zo'n fan van Big Brother.
Ik heb niet het idee dat camera's helpen voor de veiligheid.
Ik meen dat er meer dan voldoende toezicht is
Ik vind het niet nodig
Ik vind het niet nodig en onnodige inbreuk op mijn privacy
Ik voel me heel veilig in gemert-bakel. Cameratoezicht kan op sommige plaatsen van
meerwaarde zijn maar hierin moeten doordachte keuzes gemaakt worden waarbij eerst naar
alternatieven wordt gekeken om onveilige situaties te voorkomen.
Ik voel me veilig en ik wil niet overal bekeken worde
Is er cameratoezicht dan? Ik denk niet dat het de veiligheid zal verbeteren. Buurtwhat's app
werkt beter denk ik. En misschien af en toe eens een politiewagen die op de donkere plekken
surveilleert, want er wordt regelmatig gedeald.
Is geen big Brother...en we zijn veilig genoeg
Is in Gemert niet nodig.
Is niet nodig
Kosten en aantasting privacy
Niet nodig
Niet nodig , geld aan andere dingen besteden
Niet relevant denk ik.
Nvt
Omdat ik het nu veilig genoeg vind.
Per definitie worden situaties niet veiliger door camera s op te hangen
Privacie is een groot goed. Het is in Gemert Bakel nog niet nodig
Privacy schending
Voel me niet onveilig
Volens mij is de veiligheid niet slecht
Waar veel onveiligheid is Kun je op die specifieke locaties camera’s ophangen
Zie hierboven
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Toelichting
Toelichting:



Per definitie worden situaties niet veiliger door camera's op te hangen !!! Je kunt
nog steeds op straat worden vermoord zonder dat iemand een vinger uitsteekt.
Met een camera kan jouw moord dan worden geregistreerd. En dan zou er
kunnen worden geprobeerd aan de hand van die registratie een dader te
identificeren. Maar zoals wij allen weten geeft een camera registratie geen
enkele garantie op herkenning, laat staan tracering, aanhouding en berechting.
Dus, hoe bedoelt u veiliger door cameratoezicht ?
Meer politie op straat maakt zaken wél veiliger. Een agent kan namelijk direct
ingrijpen, mits hij ter plaatse is of zeer snel ter plaatse kan zijn. Wat dan telt is
aanrijtijd. De combinatie van bemande (!) cameratoezicht en veel agenten op
straat zou een veiliger situatie tot gevolg kunnen hebben, mits daders zich iets
aantrekken van de mogelijke gevolgen van hun daden
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2.3 Waar in de openbare ruimte zou u deze camera’s
ophangen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2.2 Waar in de openbare ruimte zou u deze camera’s ophangen?" is het meest gekozen
antwoord (86%): "In het centrum".

Anders, namelijk:











(Tijdelijk) waar veel stelselmatig overlast is van hangjeugd.
Hein de wit park
In de donkere brand gangen op de berglaren
Mambo's
Op donkere enge straatjes.
Overal
Plekken waar het mis gaat, ging
Rotonde
Toeganswegen
Winkels supermarkteen

Toelichting





Hoe meer hoe beter!
Zie ook toelichting bij 2.1.
Op dit moment geeft mij Bakel centrum een onveilig gevoel.
Personen die bewust er op uit zijn om iets te vernielen of weg te halen die mogen gewoon
opgenomen worden op camera. Zo denken ze hopelijk beter na voordat ze er mee
beginnen...
Preventie!
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3 Heeft u tips om de veiligheid in de openbare ruimte te
verbeteren?
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Op vraag "3 Heeft u tips om de veiligheid in de openbare ruimte te verbeteren?" antwoordt 36% van
de respondenten: "Dit is niet nodig, de veiligheid in de openbare ruimte is goed".

Tip verbetering veiligheid:
























Automaties verligting met bewegings melder
Buurt whats app gebruiken voor hulp niet voor chitchat
Cameratoezicht
Dmv camera's
Ga naar een onwillwkeurige woning en vraag het daar eens.
Goede verlichting ook in de brandgangen
Handhaving
Help en steun elkaar als het nodig is, eendracht maakt macht
Het politie apparaat
Hoge boetes straffen bij fout gedrag
Iedereen overal goed opletten op je omgeving
Ik zou de wet, rondom de rotondes in Gemert , nog eens goed bekijken. Niet iedereen weet,
wie er voorrang heeft.
In het centrum van Gemert, de reclameborden van de winkeliers meer naar de stoep toe. Deze
staan nu bijna op de weg en het is er zo smal voor auto's.
Kleed etalages aan daar waar leegstand is
Meer (sociale) controle
Meer blauw op straat (3x)
Meer blauw op straat, en aanspreekbaar.
Meer boab zij geven een gevoel van veiligheid, de politie heeft te weinig manskracht.
Meer handhaving, dus controle.
Meer patrouilleren
Meer politie en/of boa's
Meer politietoezicht vrijdag en zaterdagnacht tussen 1 en 3 uur
Meer toezicht
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Meer toezicht en opvolging van verdachte situaties
Meer toezicht en vooral handhaving!!
Meer toezicht rondom bepaalde horecagelegenheden (waarin zeker een rol is weggelegd voor
deze bedrijven)
Meer verlichting op donkere plekken in centra
Misschien bij de ingang mensen uitnodigen tot goed voor elkaar te zorgen
Politie controle
Verlichting
Waarschuwing net zoals bij buurt preventie.
Weet niet
Zichtbasre en onzichtbare camera's.
Zie 2.1
Zie tip
Zorg , dat de camera’s zichtbaar zijn en waarschuw dat er camera toezicht is

Toelichting
Tip
verbetering
veiligheid:







Begin dichtbij de beleving van bewoners en ondernemers. Bijvoorbeeld het
perkje of speeltuintje vlak bij de woning waar de basiseisen van schoon, heel en
veilig niet op orde zijn. Waar ligt hun urgentie? Waar ligt hun energie om mee te
werken? Kleine concrete overwinningen zijn belangrijk voor wijkbewoners. Zien
is geloven en geloof is belangrijk om lokaal initiatief los te weken.
De locatie waar ze nu zitten komt niet echt professioneel over, zo achte in het
gemeentehuis met een politiewagen in de gemeentetuin....
Agenten met een uitstraling van een politieagent. Ik heb een keer gezien dat er
een dronken man stond te plassen in de Passage. Deze werd aangesproken door
twee jonge meisjes in een politie uniform. Hij lachte en schold ze uit, waarop ze
weer afdropen. Voor mijn gevoel hoef ik hun niet te bellen, als er snachts een
inbreken naast mijn bed zou staan.
Overlast-makers aanspreken op hun gedrag, en waar van toepassing ook de
ouders op de hoogte stellen
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gemertsnieuwsblad
Veiligheid
Omroep Centraal
01 november 2018 tot 13 november 2018
150
8,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
1 minuut en 33 seconden
13 november 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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