Publieke raadpleging onder de inwoners van Nissewaard
over veiligheid
19 april 2019
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Samenvatting
Op stelling "1 “Ik voel me veiliger in de gemeente Nissewaard ten opzichte van twee jaar geleden”"
antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 27% van de respondenten
antwoordt: "(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (60%) is: "Neutraal". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "1.1 Kunt u kort toelichten waardoor u zich minder veilig voelt ten opzichte van twee jaar
geleden?" geeft 92% van de respondenten een toelichting.
Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" antwoordt 70% van de respondenten: "Door de handhaving uit te breiden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipNissewaard, waarbij 202 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Veiligheid
Burgemeester van Oosten reageert verheugd op het beeld van de VeiligheidsAliantie regio
Rotterdam dat het totaal aantal misdrijven in Nissewaard in 2018 met 10 procent is gedaald
ten opzichte van 2017 (Bron: persbericht gemeente Nissewaard, 04-04-2019).

1 “Ik voel me veiliger in de gemeente Nissewaard ten
opzichte van twee jaar geleden”
(Leesinstructie: In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=194)
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Op stelling "1 “Ik voel me veiliger in de gemeente Nissewaard ten opzichte van twee jaar geleden”"
antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 27% van de respondenten
antwoordt: "(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (60%) is: "Neutraal". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal

•
•
•

Mee
oneens

•

•

•

Er zijn nog steeds plekken in Spijkenisse waar men zich nog steeds niet veilig
voelt, vooral bij schemer en donker.
Geloof er niets van denk dat er gewoon minder aangiftes worden gedaan omdat
het behalve dat het voor verzekeringszaken noodzakelijk is niet veel uithaald
Hier geef ik neutraal omdat ik mij nog nooit onveilig heb gevoeld in Spijkenisse
Dat het aantal misdrijven is gedaald heeft niets met veiligheid te maken. Het is
hoe je de cijfers interpreteert. Bij komende geval, men doet geen aangifte meer
daar er toch niets met de aangifte wordt gedaan ( dit is geen luchtfietserij, doch
ervaring)
Dit heeft er mee te maken dat Sterrenkwartier-hoog wordt gesloopt en er in de
leeg gekomen flats, voorlopig asielzoekers worden gehuisvest. Hou me ten
goede, iedereen moet ergens wonen maar deze mensen hebben totaal andere
gewoontes en gebruiken en dat merk je aan de wijk.
Ik ben er van overtuigd dat er niet minder misdaden zijn gepleegd, d3 drempel
voor aangifte ligt veel te hoog, gebeurt zelfs dat men pas na een paar dagen
terecht kan met zijn aangifte, dit is niet in orde
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Zeer mee
oneens

Weet niet

•
•
•
•
•

Onlangs is er bij mij een poging tot inbraak geweest
Vind mijn omgeving onveiliger geworden
Allemaal nep nieuws. Veel word anders geíndiceerd of niet aangegeven.
Veel incidenten in Spijkenisse Noord..
Wij zijn gelukkig verhuisd naar Zuidland en zijn blij dat wij het criminele
Spijkenisse hebben kunnen verlaten.

•
•

Ik heb me eigenlijk nooit onveilig gevoeld
Ik woon hier pas sinds december maar hoor en lees veel negatieve verhalen qua
criminaliteit
Misschien veel minder aangiften in Nissewaard.

•
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1.1 Kunt u kort toelichten waardoor u zich minder veilig voelt ten opzichte
van twee jaar geleden? (n=52)
Toelichting (92%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 procent daling is niet veel
2x steekpartij in de buurt
Algeheel onveilig gevoel
Alle voorzieningen zijn al jaren weg.
Daarom
De cijfers kloppen zeker niet...Spijkenisse gaat heel erg achteruit..er zijn heel veel mensen die
weg willen of al zijn vertrokken.
Doir de vele inbraken en autobranden.
Een aantal incidenten in mijn straat. De toegenomen jongerenoverlast en het gebrek aan
handhaving vooral in de nacht / avond en weekend
Er gebeurd steeds meer in Spijkenisse,vechtpartijen,mishandelingen en zelfs schiet incidenten
Er is teveel criminaliteit
Er rijden meer dwazen rond in de gemeente
Er zijn meer berichten over onveilige situaties
Er zijn veel meer misdrijven in Spijkenisse
Gebeuren veel inbraken en diefstal de laatste tijd
Geen politie in zicht en contact is slecht tot onmogelijk, jeugd heeft vrij spel en elke week loop
ik weer kans dat ze een ruit in gooien na de training als ze weer langs komen dit duurt al jaren!
Hierboven reeds aangehaald, komt ook steeds dichter bij ons in de buurt
Ik lees en hoor nog steeds geregeld over inbraken en overvallen in de buurt
Ik voel me niet minder veilig, ik heb me nooit onveilig gevoeld, 2 jaar geleden niet, nu niet, de
afgelopen 23 jaar niet.
Ik voel mij net zo (on)veilig als twee jaar geleden
Ik voel mij net zo veilig
Ik voel mij niet minder veilig, maar zie en constateer dat de overheid te weinig doet op
handhaving
Ik woon in de buurt van de Marckenburg. Daar is vaak roering en sprake van intimidatie
Inbraken toegenomen in waterland
Je moet voor de aardigheid op zaterdagavond door het dorp lopen
Meer incidenten die op sociale media aandacht krijgen waaronder "kopschoppers" incident
maar ook beschieting woning en diverse plantages in de venen tot vernielingen aan auto's met
oud en nieuw...
Meer overlast jeugd er wordt niet gehandhaafd hard rijden in de straat
Meer overlast jongeren
Meer wapen incidenten
Men doet er toch niets tegen , zelfs de bewoners niet.
Minder politie op straat. Meer ellende in het nieuws.
Omdat er regelmatig wordt ingebroken en er lopen s’nacht allerlei door onze rustige straat
aldus onze camera’s
Omdat Nissewaard is gegroeid en er in de nieuwe kernen minder criminaliteit is. Dus ik zie
liever de aantallen, die zullen schrikbarend hoog zijn.
Recente ervaringen in Spijkenisse. Voornamelijk drugs gerelateerde criminaliteit
Reeks inbraken en overvallen
Steeds meer agressief gedrag op straat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Te veel "medelanders" di xich bepaald niet netjes gedragen
Te weinig Politie te zien
Uw vraagstelling nr. 4 klopt niet. Ik voel me even veilig. Ik voelde me altijd al veilig.
Veel incidenten met niet Nederlanders.
Verharding en geen controle
Wel toename geweld en diefstal ect.
Woning inbraken
Zie antwoord 4.0
Zie bovenstaande opmerking. De liften hier in de flat worden bijvoorbeeld gebruikt als
hangplaatsen. Veel rommel.
Zie extra toelichting
Zo lang je bij de politie weggestuurd wordt als je aangifte wilt doen zullen er nooit objectieve
cijfers bekend worden.

Weet niet (8%)
Toelichting
Toelichting:

•

Veel onbetrouwbare personen en junks in de buurt
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2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze
gemeente of provincie verbeterd kunnen worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=199)
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Op vraag "2 Hoe zou volgens u de aanpak van ondermijning in onze gemeente of provincie verbeterd
kunnen worden?" antwoordt 70% van de respondenten: "Door de handhaving uit te breiden".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afschaffing taakstraffen
Daders niet te snel laten lopen, laat ze maar een nachtje vast zitten
De omgeving aanpassen, hoe schoner hoe beter
Geen uitbreiding... de huidige verantwoordelijke mogen de eigen meer inzetten... na
afspraken doen toch niets
Meer controles, meer onderzoek voor bewijslast
Meldpunt, bewoners informeren , hypotheekverstrekkers indien koopwoningen betrokken
zijn bij activiteiten van ondermijning vanuit opsporing/handhaving laten informeren zodat
hypotheekverstrekker kan overgaan tot stopzetten contract/verkoop. Onderzoeken of
gemeente met makelaarspartijen kan screenen naar kopers met potentiele ondermijnende
plannen,
Mensen die meerdere keren in de fout gaan, harder straffen. Mensen die voor de eerste keer
de fout in gaan, goed begeleiden (opleiding, werk, problematiek), voorlichting aan ouderen
geven
Mensen met een van oorsprong andere afkomst, terugsturen naar hun roots.
Misschien hoeft handhaving niet uitgebreider, maar consequenter
Opsporing
Politie door de wijk laten wandelen in burger en of in uniform
Privacy wetgeving aan te pakken
Recidivisten levenslang met een enkelband uit te rusten. Blijkbaar willen ze niet verbeteren,
wie niet horen wil moet maar voelen.
Terugsturen eigen land bij elke overtreding
Wat verstaan jullie precies onder ondermijning? Taalgebruik mag hier wel wat helderder.
Zwaarder straffen: indien de daders opgepakt zijn niet na verhoor naar huis sturen (dan raken
ze meestal kwijt heb ik het idee), de gemaakte kosten altijd doorbelasten aan de daders (dus
ook evntueel inhouding van uitkering)
Zwardere straffen
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Toelichting
•
•
•
•

•
•
•

Een persoon die nu niet ‘vatbaar’ is, kan door omstandigheden (schulden scheiding etc ) ineens
wel vatbaar zijn of worden.
Er is veel regelgeving maar weinig controle. Gevolg is dat je regelmatig een hartverzakking
krijgt als er een fietser zonder licht vanuit een tegengestelde richting al append je weg kruist.
Hoe dan ook complimenten door direct de woningen te sluiten die recent zijn betrokken. Dit is
adequaat handelen
Ik werk met heel veel collega's uit heel veel nationaliteiten. Als wij het hebben over
criminaliteit, hoor ik veelal dat mensen schamen voor hun afkomst. En dat heb ik ook, want in
ben niet rasistisch, maar ik heb wel een groot probleem met aso's, mensen die handhavers en
andere "lastig vallen". Lik op stuk beleid voeren, tegen wie dan ook, nederlander of
buitenlander. Maar ik ben nog steeds van mening dat de buitenlanders zich hier niet veel
aantrekken van de goedheid van Nederland. En dat moet echt hard aangepakt worden.
Ondermijning van wat? Wat wordt bedoeld met ondermijning? Welke zot verzint dit?
Ondermijning van de veiligheid of gaswinning, ik neem maar aan de veiligheid
Verdachte panden of activiteiten laten voorzien van tijdelijke verplaatsbare cameras om
buitenCtiviteiten te filmen, meldpunt binnen de gemeente openen, bewoners informeren wat
ze kunnen doen wanneer er ondermijning speelt in hun straat....
Weet de stand van zaken niet. Weet ook niet of er al maatregelen zijn genomen of in de
toekomst genomen worden. Wellicht meer voorlichting???
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2. Onderzoeksverantwoording
2.1 Algemeen
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipNissewaard
Veiligheid
08 april 2019 tot 19 april 2019
202
6,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
19 april 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 6,9%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 6,9%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.2 Methodiek
o
o
o

In overleg met Groot Nissewaard zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 2 april 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 9 april 2019.

2.3 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipNissewaard
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Groot Nissewaard en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Nissewaard
vergroten. Via het panel TipNissewaard.nl kunnen alle inwoners van Nissewaard hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipnissewaard.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.
TipNissewaard is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipNissewaard maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid’, ‘Parkeren’ en ‘Vuurwerk’.

11

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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