Veiligheid
1 ‘Ik voel me veilig in onze gemeente’
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In sommige wijken meer dan in andere, maar daar kom je dan ook niet.
Op zicht voel ik me veilig, maar dat is niet overal. Ik zal als het donker is niet overal
gaan lopen, of fietsen. In de zomer voel ik me veiliger

Neutraal



Doorgaans voel ik me veilig, maar op plekken met bijvoorbeeld hangjongeren is dat
soms wel eens anders.
Onlangs een auto in de buurt in de brand gestoken
Soms wel, soms niet
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Bedreigende buren
De coffeeshops in Geleen en de vele rondhangende mannen rondom de shops op
en rond de Rijksweg in Geleen geven een onbehaaglijk en onveilig gevoel. Ook het
plein met het vele vuil er tegenover helpt niet mee.
Er lopen steeds meer. Reemde figuren rond in de stad. Met name als ik ‘s morgens
of ‘s avonds mijn hond uitlaat, voel ik mij niet veilig.
Er lopen teveel vreemde figuren rond.
Er wonen ook mensen buiten het centrum !!
Veel drugstrafiek en -gebruik in Geleen. In de 4 jaar dat wij hier wonen al 3 keer
ongewenst bezoek gekregen. Zelfs een fiets gestolen op ons terras achter het huis.
Poging tot stelen van auto en motor op de oprit. Inbraken te over in de omgeving.
Veiligheid is een ruim begrip, als ik zie hoe rondom Nedcar en het industrie terrein
Holtum Noord het verkeer heeft toegenomen, dan vind ik het niet veilig .. hoge
snelheden ook waar maar 30 of 50 mag, inhalen waar het niet mag en dan nog eens
het gebruik van de gsm achter het stuur......... nogmaals veiligheid is een ruim
begrip
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Sittard komt telkens slecht in het nieuws, bijv. deze week een achtervolging; in het
verleden motorclubsdiemet elkaar en de gemeente in de clinch liggen. Sinds de
invoering van afval betalen perkilo is er veel zwerfvuil. (Hoort weliswaar bij de
opvoeding, en misschien een probleem van deze tijd.)
Zelfs overdag even bij Albert Heijn boodschappen doen voelt vaak onveilig door de
vele (ook drank)verslaafden die daar rondhangen.
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In afgelopen jaar werd besloten dat het cameratoezicht in de centra van Sittard en Geleen
operationeel blijft voor nog minimaal vijf jaar.

2 Wordt uw veiligheidsgevoel beïnvloed door het
cameratoezicht?
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Anders, namelijk:








Alleen als er daadwerkelijk camera constant bekeken wordt voel je je veiliger
Cameratoezicht helpt niet er moet gewoon meer politie zichtbaar zijn
Ik ben niet op de hoogte van de plekken waar camara’s hangen
Ik voel mij bijna "achtervolgd"
Net andersom
Niet van toepassing
Wist niet eens dat er (meer) cameratoezicht was/is in de stad.

Toelichting
Nee, mijn
veiligheidsgevoel
wordt niet
beïnvloed door het
cameratoezicht







Camera toezicht speelt een rol in de opsporing, niet in veiligheid beleving.
Maar er hoefde niet op elke hoek een camera te hangen. Op
industrieterreinen en in de binnenstad hangen al overal camera's, Dit
wordt langzaam aan te veel. Boeven zijn vroeger ook zonder camera's
gevangen.
Op moment dat er onrust is, is er geen handhaving te bespeuren.
Wie laat zich afschrikken door een camera? Alleen de brave burger.
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2.1 Kunt u toelichten waardoor het cameratoezicht u een
veiliger gevoel geeft?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Afschrik effect
Als er een incident is kan er direct politie op afgestuurd worden
Als je slachtoffer bent van een geweldmisdrijf kunnen de daders sneller worden opgespoord
Criminelen worden afgeschrikt
Drugskoeriers worden een klein beetje afgeschrikt
Het lijkt me logisch dat mensen die kwaadwillend zijn ook kijken naar de camera's en ik hoop dat
ze zich dan bedenken...
Hopelijk werkt het preventief
Niet alleen inbrekers worden afgeschrikt
Van mij m ogen er op zoveel mogelijk plaatsen camera's komen. Die mogen van mij ook ingezet
worden om daders van afvaldumping en of vernielingen te betrappen.

Toelichting


Enerzijds word je gevolgd, maar voordeel is dat bij incidenten vaak beelden kunnen worden
bekeken en daders hopelijk worden opgepakt.
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2.1 Kunt u toelichten waardoor het cameratoezicht u een
onveiliger gevoel geeft?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=3)
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Let op! Zeer lage aantallen (n=3)!
Anders, namelijk:


Het is dan blijkbaar nodig vanwege eerdere incidenten
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3 'Burgers moeten verplicht beelden afstaan wanneer de
politie hier om vraagt'
(leesinstructie: met beelden worden foto's en video's van eigen geplaatste camera's,
telefoons en dergelijken bedoeld)

(n=182)
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Bij na iedereen heeft tegenwoordig een camera ophangen dus kan men hier ook
gebruik van makes
Meewerken aan een veiliger leefomgeving.
Politie moet ook toestaan dat burgers camera's gebruiken. Nu kan dat om privacy
redenen vaak niet.
De politie moet wel aangeven voor welke dag en tijdstip ze dan de beelden nodig
hebben. Ze hebben dan niet meteen recht op alle beelden.
De verplichting moet wel gemotiveerd worden.
Kan tot oplossing leiden ivm criminaliteit.

Neutraal




Alleen als het om een ernstig misdrijf met schade aan personen handelt.
Het in beslag nemen van camera's en telefoons is belachelijk. Men kan wel vragen
( beleefd vragen) beelden die betrekking hebben op het delict door te sturen
naar een politie pc,

Mee
oneens





Alleen bij extreme geweldsdelicten toestaan.
Alleen door justitie
Vrijwillig als hulp aan politie prima, maar vind een verplichting toch wel erg ver
gaan.

Weet niet




Als de politie dit ook voor de burger in samen werking met aangifte ook doet !
Dat ligt eraan op wat voor een gronden dit gebaseerd is.
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4 Stel u heeft het voor het zeggen. Wat is het eerste dat u aanpakt of
verandert binnen onze gemeente, om het veiligheidsgevoel te verhogen?
(n=170)
Verbeterpunt (73%):





























Actievere en zichtbare controle in de avonduren op bekende plekken waar overladt voorkomt
ALLE vormen van crominaliteit aanpakken en straffen. Zowel geweld als ook vernielingen etc.
Aso buren aanpakken
Betere handhaving. Camera's op meer verkeers punten. Als men vraagt aan politie of wijkagent
eens kan komen bekijken en praten over onveilige situaties, dat hij dan ook komen doet. Heb
agenten gevraagd 3 maanden geleden de wijkagent is nog steeds niet geweest.
Betere KCC
Betere sociale controle
Betere verlichting
Betere verlichting. Veel lampen zijn ook kapot. Minder hoge gebouwen( centrum bv niet prettig '
savonds)
Café's minder laat open.
Coffeeshops helemal sluiten en meer politie op straat
Corrupte bestuurders.
Dat de burgemeester beter zijn werk doet betreft veiligheid en handhaving
Dat de politie een melding serieus neemt
Dat wijkagenten de gelegenheid krijgen om in hun wijk iedere dag hun rondes te lopen en op die
manier persoonlijk contact opbouwen met de bewoners. Op die manier zullen uitwassen sneller
aangepakt kunnen worden
De camera's op de odaparking bij de splitsing bij de odaflat eens wat beter gebruiken t.o.v.
Bromfietsers die over het voet cq fietspad heen scheuren. Terwijl er oudere en ook jonge
mensen soms voor hun leven moeten vrezen wanneer deze langsscheuren.
De gemeente moet doen wat ze zeggen. Bijvoorbeeld bij de LIgne staat een bord dat fietsen en
brommers worden verwijderd, maar ze staan er massaal.
Drugs dealen en kweken
Drugs-hangplekken aanpakken
Drugsoverlast
Drugspanden meteen aanpakken
Drugsprobleem aanpakken, coffieshops sluiten, permanent rondrijdende politievoertuigen
(vooral 's avonds en 's nachts)
Elke burger weet wel op welke plekken het onveilig voelt...vaak vanwege dealen/criminaliteit
etc...Helaas is er nooit staatstoezicht of n wijkagent op deze plekken...
Fietsen en scooters in voetgangersgebied
Fietsen in het centrum van Gelkeen, ik ben al diverse keren onderste boven gerfietst, ben bang
dat ik eerst daags een been breek door die fietsende gasten
Goede verlichting richting parkeerterrein odaparking, op de schoptsvelden
Grenscontrole in de avond/ nacht. Geen idee wat ons land binnenkomt en uitgaat. Gelukkig is er
wel al goede samenwerking met België en Duitsland.
Harder optreden tegen overlast: drugsgebruik, verkeersovertredingen, zwerfvuil
Hardere aanpak van hangjongeren, en meer politie op straat in de gebieden waar hangjongeren
rondhangen
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Hetv wild parkeren tegen gaan er wordt nu met name in de wijken buiten de vakken geparkeerd
dit is al zo vaak door gegeven we hebben nog noit iemand gezien zelfs buurt preventie heeft het
al door gegevenb aan de stadwachte politie, er word achter garages geparkeerd en buiten
vakken als er een hulpdienst moet zijn komt die nooit door. het gaat hier om het baanderthof
Hoge struiken en brede bomen snoeien
Horecaverbod strenger
I-criterium afschaffen
In Geleen; indien een wijk er verloederd uitziet deze opruimen. Een opgeruimde en rustige
omgeving werkt positief op bewoners. Zij zullen dan zelf ook meer oog hebben voor hun
omgeving en deze netjes houden. Ook wat lawaai e.d. in openbare ruimte tegen gaan zorgt er
volgens mij voor dat we samen meer rekening met elkaar houden. Dit maakt een omgeving
prettiger en ook veiliger.
Jongeren
Kleine criminaliteit aanpakken. ( diefstal, dealen bij station, inbraak)
Meer politie in de woonwijken,
Meer /duidelijker en consequent handhaven
Meer agenten op straat.
Meer blauw op straat (6x)
Meer blauw op straat rondom de coffeeshops en burg damenpark
Meer blauw op straat, controle op motoren en scooters in de std; maar vooral hun geluid
productie
Meer blauw op straat, maar ook in de wijken en dorpen. Aanpak van hangjongeren op de
bekende plaatsen.
Meer blauw op straat.
Meer buurtpolitie op straat
Meer camera"s
Meer controle in de wijken
Meer eiligheid op straat ook s"nachts. Poltie of beveiligers.
Meer levend blauw op straat
Meer politie (4x)
Meer Politie
Meer politie in de wijken
Meer politie op bepaalde plekken
Meer politie op straat (2x)
Meer politie op straat en in de wijken.
Meer politie op straat ivm drugsdealer en overlast
Meer politie op straat, ook snachts.
Meer politie op straat,normale aangiftes worden vaak geweigerd ,de burger raakt hierdoor
enorm gefrusteerd door, kan zo nog wel even door gaan
Meer politie op straat.
Meer politie surviance op staart
Meer politie zichtbaar en zeker 's avonds
Meer politie zichtbaar op straat (2x)
MEER POLITIE ZICHTBAAR OP STRAAT
Meer politie, beter opgeleide toezichthouders met meer sociale vaardigheid, minder
verkooppunten van alcohol en drugs, zwaardere straffen, uitkeringsbehoud alleen als je
vrijwilligerswerk doet, minder CDA kletspraat
Meer politie/handhavingstoezicht in Centrum en Rijksweg Geleen
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Meer straatverlichting laten branden. Struiken en bomen kort snoeien ook voor de
buurtbewoners hun heggen en groen afscheiding bij laten houden. Het stuk bos achter de
Geenstraat van boer Frencken laten verwijderen .
Meer survaillance. Meer blauw op de straat.
Meer toezicht
Meer toezicht op asociaal rijgedrag
Meer toezicht op straat (2x)
Meer toezicht, meer zichtbare aanwezigheid op straat van politie. Directere aanpak van zich
misdragende mensen. Aanpakken van de drugslast door dealende, met name allochtone,
dealertjes. Beter en vaker surveillance in avond en nachturen in de diverse wijken tegen
inbrekers bendes en overlast gevende dealers en hangjongeren.
Meer verlichting bij wandelgebieden zoals de schootsvelden
Meer verlichting grootte groene struiken snoeien!
Meer verlichting in parken en betere verlichting op fietspaden zoals de lahrweg
Meer verlichting, meer politie op straat
Meer zichtbaar en onzichtbaar blauw op straat
Meer zichtbaar toezicht
Meer zichtbaar toezicht en handhaving.
Meer zichtbaar toezicht en niet alleen parkeerwachters die bonnen moeten uitschrijven
Meer zichtbaarheid wijkagent
Minder hangplekken
Misschien wel meer politie. In guttecoven zie ik weinig politie. En als er polititie is denk ik meteen
dat er iets geweest is.
Nog meer camera's
Ook buiten het centrum zouden vaker politie en toezichthouders zichtbaar aanwezig moeten zijn
én zonodig optreden!
Opsporingsmethode(s) verbeteren
Overheidsorganen krijgen toestemming camera's te plaatsen waar zij dat willen. Geen gelul meer
van 'inbreuk op prive'.
Politie die vaker uitstapt. Of eens ergens stil blijft staan. Meer politie in beeld dus.
Politie meer zichtbaar op straat. Niet alleen op de markt in Sittard waar ze 's avonds diverse
malen dondjes draaien in de auto.
POLITIEPOST IN CENTRUM
Poltie op straat
Snoeien van bomen en struiken
Stationsplein Sittard voor en achterkant. Met name in de avonduren hangt hier een bepaald
soort volk rond welk mij gee veilig gevoel geeft
Stimuleren burgerwacht
Straatverlichting
Terugdringen en aanpakken hangplekken jeugd
Toevloed buitenlanders stoppen
Toezicht
Toezicht rond coffeeshops aanscherpen.
Uitbreiding camerabewaking in de wijken
Vaker handhavers c.q politie in de buurt
Vandalisme nog strenger aanpakken
Veel meer aanpakken van overlast op hangplekken door drugsgebruikers en alcoholisten.
Dergelijke plekken vind je in het Burgm Damenpark bij de kiosk en de parkeerplaats bij
Glanerbrook. Men is daar veel te tolerant!
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Veel mensen hebben niks te doen, met name jeugd. Ook krijgen ze voor hun werk niet voldoende
betaald, dan verzinnen ze andere inkomstenbronnen. Denk hier maar eens over na.
Veiligheid of een veilig "gevoel"
Verbeteren van de verlichting
Verkeerscontroles
Verlichting achterzijd station sittard
Verlichting in buitengebieden
Verwijderen camera's
Vooral zorgen dat er nergens rotzooi ligt
Wat regelmatiger door wijken en centrum lopen / rijden door politie
Wijkpolitie meer op straat.
Zichtbarheid politie vergroten: meer politie op straat

Weet niet (27%)
Toelichting
verbeterpunt 












Actie bijv. t.a.v. zwerfvuil op meerdere momenten in het jaar
De politie in het centrum zou zich beter presenteren als ze een keer de auto
uitkomen en hun surveillance lopend langs de terrassen doen.
Ook niet met de auto door het winkelend publiek over de promenade.
Er zijn al jaren methodes (technologieën etc) bekend waarmede men ook verdere
persoonlijke gegevens van mensen op foto's (en andere spullen) kan waarnemen.
Hiermee zouden betreffende problemen met naar 100% oplopende zekerheid
doeltreffend opgelost kunnen worden. Het besef dat dit gepraktiseerd wordt zou
een enorm PREVENTIEF effect bewerken.
Omgekeerd is "MEN" thans (allang) instaat om iedere mens op de "wereld" op
ieder moment op iedere locatie te "ELIMINEREN" ......
Frauderende Wethouders mogen blijven zitten en dat alles wordt gesteund door
Burgemeester. Geen dualisme in de gemeenteraad en een een bestuur dat teveel
mandaat claimt. Als het in de top niet goed is werkt dat door naar de burgers.
Geen motorclubs etc. in binnenstad
Hier verbergen crimihele jongeren zich graag. Ouderen voelen zich in de buurt
van dichtbegroeide plantsoenen etc. zeer onveilig.
Meer surveilleren agenten op straat.
Gezien worden.
Niet in de auto even een rondje over de markt rijden
Meer zichtbare Politie i.p.v. stadswachten waar je weinig aan hebt of dat soort
namaak agenten. Is ook duidelijker voor de burger. Je zie maar zelden politie in
onze buurt zo ook in het park zijn ze er nooit. Pas als een agent in de buurt woont
zie je ze wat meer.
Mijn gehandicapte zoon is slachtoffer van een ernstig geweld misdrijf, politie
weigert technisch onderzoek te doen omdat dit geen meerwaarde geeft..schande
Mocht ik er iets over melden hetvolgende: zorgen dat mensen ,welke
verkeersovertredingen "maken" een boete krijgen.
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Weet niet



Onze wijkagent is nooit zichtbaar, komt niet wanneer je hem mailt of belt. Laatst
werd zijn taak zelfs door een andere overgenomen. De politie is te weinig
zichtbaar en onbereikbaar. De taken worden overgenomen door vreemde
burgers die zich buurtwacht noemen. Die gaan dat al rokend op het terras tegen
fietsers roepen dat ze niet op het trottoir mogen fietsen of vreemdsoortige
berichten op Facebook zetten om iedereen de stuipen op het lijf te jagen. Voor
veiligheid moet worden gezorgd door professionals, geen hobbyisten om de
gemeente geld uit te sparen!
Veiligheid of een veilig gevoel is iets totaal anders. Veilige gevoelens kan men
aanwakkeren met positieve propaganda. echte veiligheid zal nergens ooit te
bereiken zijn aangezien er altijd criminelen en "gevaarlijke gekken" blijven
rondlopen.
Werkt ook preventief
Wijkagenten krijgen nu veel maar dan ook veel te weinig de gelegenheid om
datgene te doen wat ze zouden moeten doen.
Zeker als er melding wordt gedaan van een ongeregeldheid hierop adequaat
reageren....
Zorgen dat hangjongeren plaatsvervangend van een kroeg waar ze geen alcohol
krijgen en dit illegaal nuttigen op hangplekken en daarmee voor overlast zorgen
iets nuttigs te doen krijgen waar ze plezier aan kunnen beleven.
Ik voel mij niet onveilig, dus heb ik geen idee wat eerst moet worden aangepakt.
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