Rapportage TipSomeren 2
26 april 2017

Inhoudsopgave
Drugs in Someren

1

Melden bij politie

7

Aanpak veiligheid en criminaliteit

10

Toponderzoek

15

Drugs in Someren
De overheid zet in op de bestrijding van drugscriminaliteit. Onder drugscriminaliteit wordt verstaan
het produceren van soft- en harddrugs en de handel in drugs. Drugs is een verzamelnaam voor
genees- en genotsmiddelen die een meer of minder `drogerende` (verdovende opwekkende en/of
hallucinogene) werking hebben.

1. Komt het volgende voor in uw buurt?
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Anders, namelijk:









Beginnende hennepkwekerij opgerold
Dat speelt zich buiten mijn waarneming af
Dat weet ik niet
Dat weet ik niet zeker
Durf niet te zeggen wat er in onze buurt gebeurd
Echt geen idee
Er is wel eens een hennepkwekerij opgerold in onze buurt
Geen contrete aanwijzingen, maar wel risco panden in de buurt
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Geen enkel signaal
Geen idee (2x)
Geen idee.
Het kan er best zijn, maar ik heb er geen weet van.
Het zal gebeuren maar weet niet op welke manierr
Ik denk dat het er wel is, maar ik heb het niet gezien.
Ik heb er geen weet van
Ik ken geen drugshandel ed maar deze kan er wel zijn.
In het verleden zowel hennep in een nieuwbouwhuis en handel door een bewoner in de wijk.
In verleden drugslab in pand
Mij niets bekend of verdacht
Niet dat ik weet (2x)
Niet dat ik weet / zie
Niet dat ikan weet
Niet in mijn directe omge ving
Nooi iets opgemerkt
Onbekend of er drugshandel, -productie in onze buurt plaatsvindt
Privebezit van gebruikers
Vermoeden
Vreemde zaken? grote autos rare mensen
Weet het niet
Weet ik niet
Weet niet
Wel straatvervuiling op bepaalde plek waar lichte samenscholing plaats vind, gerelateerd aan
drugs is twijfelachtig
Zou het niet weten
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1.1 Is volgens u de drugshandel en/of -productie in uw buurt
de afgelopen 12 maanden toegenomen, afgenomen of gelijk
gebleven?
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Weet niet



2x drugspanden enkele maanden gesloten. Zijn maatjes van elkaar
Drugspanden gesloten
Opgeruimd, zijn wel scouts rond aan het rijden voor nieuwe locaties. Deze
misdaad loont, mede door de lage straffen en de enorme. Resources die de
politie/douane/fiod nodig hebben om tot iets van een straf te komen.
Was vooral toen er meer kinderen in de straat woonden en de ouders weekendje
weg waren.
Wanneer je niet in dit wereldje zit, heb je er geen benul van.
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Uitgaande van uw gemeente:

2. Waar in de gemeente heeft u drugshandel en/of productie geconstateerd?
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Anders, namelijk:













?
??????????????? zie punt 1
Alleen van horen zeggen ..
Alleen vermoeden
Ben bij dorpsraad someren eind betrokken en hoor het meer op afstand. Gebruik blijft hoog,
dus handel is er.
Ben ik niet van op de hoogte, alleen uit kranten e.d.
Bij zwembad en op industrieterrein
Er zal er wel zijn, maar ik heb het zelf nog nooit geconstateerd
Geen idee (3x)
Gehoord via krant, sociale media
Heb ik niet geconstateerd
Het is er wel, maar voor mij onzichtbaar!
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Het zit overal
Hoevenstraat (2x)
Ik heb er geen weet van. bij de antwoorden kun je alleen zeggen waar je het hebt
geconstateerd of dat het niet bestaat.
Ik heb het niet geconstateerd
Ik heb het niet geconstateerd. dat is iets anders dan dat het er niet is.
Ik heb niets geconstateerd
Ik heb niks geconstateerd
Ik merk er niets van
Ik nergens
Ik nergens geconstateerd maar weet dat het wel is, maar niet in mijn buurt.
Industrieterrein en de nabijheid van een school en zwembad
Keuzemogelijkheden mbt antwoorden niet volledig. Mijn antwoord is: geen idee of en zo ja
waar gehandeld en of geproduceerd wordt.
Maar ook dit weet ik niet zeker
Nergens (2x)
Nergens geconstateerd
Niet
Niet dat ik weet
Niet geconstateers
Niet in mijn directe omgeving.
Niet zelf geconstateerd, wel gehoord in someren
Niets geconstateerd (2x)
Nooit iets van gemerkt
Op PT van Sporthal De Postel en op de vrachtwagenparkeerplaats aan de van Gijselstraat
Parkeerplaats bij bandenbultje en bij het nieuwe kerkhof
Parkeerplaats de Donck
Parkeerterreinen/zwembad
Prinsenmeer
Sporthal de Postel
Weet niet (2x)
Wel eens iets verdachts gezien, maar weet niet of dit drugs betreft
Wel handel, niet door mij geconstateerd
Zie onder 1
Zit overal
Zou het niet weten
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In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stellingen?

3. “Ik voel me wel eens onveilig in mijn woonomgeving als
gevolg van drugshandel en/of –productie”
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Heb er zelf nooit geen ervaring mee gehad met last van het dealen en zo.
Voel me veilig in de wijk.
Ik ben onbekend met drugs in Someren
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Melden bij politie

4. Heeft u eerder overlast gemeld of aangifte gedaan van
drugscriminaliteit?
(n=179)
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Anders, namelijk:






Bij cafe de Boemelaar mijn zorgen geuit toendertijd
Ivm mijn werk
Je bent niet meer veilig voor dat tuig want ze spelen onder een hoedje met wijkagent zijn
zoons
Veel vreemde voertuigen maar niet verklaarbaar destijds
Vondst van materialen in buitengebied aangegeven
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

5. “Als ik het vermoeden heb dat een persoon die ik niet
persoonlijk ken drugs produceert of in drugs handelt, dan
meld ik dit direct bij de politie”
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In Lierop gaat het gerucht dat de eigenaar van de binnenkort te openen kroeg een
`verleden` heeft... Gerucht wordt bevestigd door mensen die hem en zijn omgeving
goed kennen. Is deze persoon door gemeente en politie gescreend bij afgifte
vergunningen/VOG/etc?
Ik meld niet iets als ik alleen een vermoeden heb, zou het eerst redelijk zeker willen
weten (rond vragen)
Geldt voor productieo
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6. “Als ik het vermoeden heb dat een naaste drugs
produceert of in drugs handelt dan meld ik dit direct bij de
politie”
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Met drugs wil ik niets te maken hebben ook niet via mijn naasten.
Wel zal ik eerst proberen te checken of mijn vermoeden klopt
Vermoedens vind ik te weinig. Ik wil het eerst zeker weten voor ik iemand
beschuldig.
Hoop niet dat ik dat mee maak
Weet niet of ik het dan zou doen
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Aanpak veiligheid en criminaliteit
Op het gebied van veiligheid en criminaliteit heeft de overheid verschillende methodes om het aan te
pakken. Als we kijken naar veiligheid en criminaliteit:

7. Op welke thema’s moet de overheid volgens u meer de
prioriteit leggen?
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Afval op straat/perkjes
Criminaliteit van seizoenarbeiders
Fietsendiefstal, zakkenrollerij en verkeesrhufterig gedrag
Immigratie en gerelateerde overlast
Meer handhaven
Ouders met jeugd voorlichten
Relschoppers en hangjongeren hard aanpakken
Roofovervallen in woning
Te hard rijden door drukke straten
Troep op straat
Verkeersoverlast en geluidsoverlast
Verkeersovertredingen
Verloedering en vervuiling
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Als we specifiek kijken naar de drugshandel en/of –productie.

8. Hoe zou volgens u de aanpak van drugscriminaliteit
verbeterd kunnen worden?
(n=176)
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Alle bezittingen in beslag nemen !
Buurtpreventie
Drugs legaliseren
GEEN gedoogbeleid, en veel harder optreden, verhogen van de straffen.
Hard aanpakken
Het gedoogbeleid afschaffen
Ik ben zelf betrokken bij drank en drugs in Someren Eind. we moeten ouders meer betrekken en
bewust maken over de impact.
Laat ze maar eens mee lopen in een afkickcentrum.
Legalisatie
Legaliseren
Legaliseren softdrugs
Makkelijker maken van anoniem melden d.m.v. Internet
Meer vertrouwenspersonen/meldpunten
Meer vrijheid drugsgebruik
Netwerken oprollen door strafvemindering te beloven voor meewerkende criminelen
Opknopen of handen eraf
Samen te werken met milieu toezichthouderstoezichthouders bouw en woningtoezicht en
brandweer
Soft drugs legaliseren.
Straffen relateren aan de slachtoffers, gevolgen laten ervaren
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Strenger straffen
Versoepeling wetgeving m.b.t. soft drugs
Wetgeving aanpassen
Wiet legaliseren, strenger controleren bij festivals
Zoals met dit item; burgerij proberen te betrekken.

De gemeente en politie hebben de uitdaging om op drugshandel en/of –productie te handhaven in
onze eigen gemeente. Vandaag gaat u met de gemeente en politie op stap.

9. Welke tips geeft u de gemeente en de politie mee?
(48% = Ga zo door, verander niets)































's avonds meer surveillance, bijv op parkeer terrein Action, sporthal de Postel,
Slievenpark
1. Handhaaf meer op afgelegen plekken.
Alcohol is de ergste drug
Betrek de inwoners en vraag om signalen!
Blijf goed handhaven
Controle in het uitgaansleven
Ga eens met de middelbare scholieren in gesprek. Zij weten precies waar en hoe ze aan
drugs kunnen komen
Ga in op tips van medewerkers en ga zelf actief op zoek. We zien weinig politie op straat.
Gebruik drones met warmtecamera's
Geen (2x)
Harder aanpakken
Harder optreden (2x)
Harder optreden ! En meer cpntroleren
Heb ik geen inzicht in
Hennep teelt legaliseren
Heropening permanent politiebureau in Someren-Dorp en zichtbaarder maken van de
wijkagenten
Het is vooral een landelijkbeleid, als dat niet wordt aangepast kan de politie wijnig doen
Horeca niet streng aanpakken, maar de personen zelf
Ieder cafe regelmatig controleren
Ik heb daar de kennis niet voor
Ik weet niet precies wat de werkwijze is, dus ik zou zeker niet zeggen verander niets,
maar ik heb ook geen tips.
Ik zou het niet weten.
Infiltranten inzetten. boeven met boeven vangen
Kam het gebied stipdonk aan de N266 eens uit
Kijk eens in de speeltuintjes die vrijliggen
Kijk eens wat vaker bij horecapanden en let op gedragingen en uitbaters vaker in gevang
zetten, zij zijn aanleiding tot alle ellende
Kinderen in groep 8 weten al waar je drugs in Someren kunt kopen. Als zij het al weten,
moeten die verkooppunten toch op te pakken zijn?
Laat aan de burger merken dat hun mening en inspanning er wel degelijk toe doet.
Laat jongeren anoniem hun verhaal doen rondom drugs.
Laat vooral jongeren duidelijk alle gevolgen van drugsgebruik zien en dan niet alleen
lichaamlijk maar ook wat ze allemaal kunnen verliezen. Denk aan vriendschappen
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ouders, partners, huis, werk
Let eens goed op waarom mensen heel prachtige autos rijden enz.
Lik op stuk beleid, direct ingrijpen en straffen. Meer controleren op verdachte plekken
Meer blauw op straat (2x)
Meer blauw op straat als dat nodig blijkt te zijn. Ik zie nooit politie in het dorp.
Meer blauw op straat en vooral bij hangjongeren
Meer controle en handhaving
Meer controle in de horeca en zeker op festivals
Meer controle in wijken drugspand door surveillerende agent op fiets
Meer controle inhet buitengebied en afgelegen verscholen schuurtjes
Meer controle scholen en uitgaansleven
Meer en vaker controle
Meer infiltratie
Meer kontrole
Meer nachtelijke controles controles houden in het buitengebied, met de boeren gaat
het niet goed en verhuren de stallen aan.........
Meer polite op 'rustige afgelegen parkerplaatsen
Meer politie
Meer politie op straat die in gesprek gaat met mens en (m.n. jongeren), de (wijk)agent
moet een vertrouwd gezicht worden op straat en contact moet laagdrempelverlagend
zijn
Meer samenwerken
Meer toezicht
Meer toezicht en strengere straffen
Meer voor de burger en op straat
Meer voorlichting
Meer voorlichting op scholen en in de horeca.
Meer voorlichting, info avonden
Meer wijkagenten
Meer zichtbare controles op de bij de Politie 'bekende' plekken in de wijken...
Moeilijk, weet niet wat er nu gebeurt door de politie.
Niet bang zijn; meer energie en kracht uitstralen.
Niet langs rijden en zeggen maak het niet te laat
Onopvallend alerter zijn!
Op niet gezette tijden in burgerauto's en kleding patrouilleren
Open kaart spelen zodat men weet wat er in het dorp gebeurd. En niet te veel
waarschuwen maar aanpakken.
Optreden
Overtreden verkeersregels
Pak ze maar eens wat harder aan.
Praat met inwoners
Preventie via onderwijs en ouders.
Preventief controleren
Probeer gezonde sociale controle te laten groeien, bij verenigingen etc. waak over elkaar
zonder aantasting van de privacy
Samenscholings plekken infiltereren, meer invallen bij sterk vermoeden.
Slow down brother
Somerense horeca en haar uitbaters zijn basis van alle verslaving (alcohol EN drugs) Hen
laten opdraaien voor kosten
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Stikter Handhaven van wtten en verordeningen;stop gedogen
Strenger controleren en meer fouieren
Strenger controleren in horica
Strenger handhaven
Strenger optreden
Veel harder optreden. Het is veel te lucratief en de straffen zijn veel te licht. Ze worden
gepakt en zitten 6 weken vast, maar hebben meer geld verdient dan dat ze in een jaar
met werken kunnen verdienen. Het schrikt totaal niet af. Daarnaast heeft de politie veel
te weinig middelen en macht. Kijk naar het voorbeeld vorig jaar met de ketamine in
Someren eind.(500kg!!!) Iedereen weet dat deze man een dealer is, maar je kunt hem
niets maken. (240 uur werkstraf, wat een grap!) Zo verlies je betrokkenheid en
vertrouwen bij de bevolking en interesseert het niemand meer. Er verandert namelijk
toch niets.
Veel kijken op plekken waar jongeren hangen, zoals bij de Donck, park bij Sonnehove,
parkeerplaats AH, etc.
Vertel wat drugs met jongeren doet
Voorkom leegstand in het buitengebied
Voorlichting op scholen!!!
Wandel eens door de wijken
Weet niet
Werk samen met omliggende gemeentes zodat er 1 beleid komt en niet allemaal zelf
denken dat je het beter weet
Why bother. Daders staan zo weer buiten, en hebben dan ook nog een dikke beurs.
Woningen of bedrijven langer sluiten
Zie onder 8
Zit er kort bovenop
Zorg dat je de jeugd (waar de ellende met drugs vaak begint) bij elkaar brengt (café,
(dorps)activiteiten, festivals) dan kan er meer (sociale)controle plaats vinden. Nu
gebeurt het stiekem...
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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