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6 maart 2019
Inhoudsopgave
Samenvatting........................................................................................................................................... 1
1. Rechte tellingen................................................................................................................................... 2
Buurtpreventie WhatsApp .................................................................................................................. 2
2. Onderzoeksverantwoording ................................................................................................................ 7
Toponderzoek.......................................................................................................................................... 8

Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een buurtpreventie WhatsApp-groep?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Nee, in onze wijk is geen buurtpreventie WhatsApp-groep".
Op vraag "1.1 Heeft u al eens een berichtje op deze buurtpreventie WhatsApp-groep geplaatst?"
antwoordt 67% van de respondenten: "Nee".
Op stelling "1.2 “Sinds de koppeling met de buurtpreventie WhatsApp-groep voel ik me veiliger in
mijn buurt”" antwoordt in totaal 34% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 8% van de
respondenten antwoordt: "mee oneens". Het meest gekozen antwoord (56%) is: "Neutraal".
Op stelling "1.3 “Sinds de buurtpreventie WhatsApp-groep heb ik het idee dat er minder misdrijven
gebeuren in mijn wijk”" antwoordt in totaal 19% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal
19% van de respondenten antwoordt: "mee oneens". Het meest gekozen antwoord (49%) is:
"Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Someren, waarbij 189 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Buurtpreventie WhatsApp
In steeds meer wijken zijn er buurtpreventie WhatsApp-groepen. Dit is een WhatsApp-groep waarin
buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties, vreemde figuren of een
opvallende auto in de straat.

1 Bent u lid van een buurtpreventie WhatsApp-groep?
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Op vraag "1 Bent u lid van een buurtpreventie WhatsApp-groep?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Nee, in onze wijk is geen buurtpreventie WhatsApp-groep".

Nee, ik heb hier geen interesse in om de volgende reden:

















Ben nooit op de hoogte gebracht van het feit dat deze er kwam
Bezit geen smartphone
Bron van ruzies
Geen geschikte telefoon
Geen vbehoefte
Ik ben principieel tegen burgers die zelf (gezamenlijk) voor politieaagenthe gaan spelen!
Ik heb er nog geen aandacht aan besteed
Ik heb geen smartphone
Ik stoor me aan de domheid an vele leden van zo’n groep
Ik voel me hier juist onveiliger/meer bekeken door
M.i. overbodig
Nee, ik weet niet of er buurtpreventie is in de buurt
Nooit voor uitgenodigd
Overdreven reacties van buurtbewoners
Te veel flauwekul appjes
Zonnehove
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Toelichting
Ja






Nee, in onze wijk is geen
buurtpreventie
WhatsApp-groep








Weet niet




Ondanks informatieavond met duidelijke uitleg en schriftelijke
instructie houdt niet iedereen zich aan de spelregels (app wordt ook
voor andere zaken gebruikt) waardoor andere deelnemers
afmelden....
Ook niet voor iedereen toegankelijk....ouderen, niet digivaardigen
Prima initiatief! Waarde daarvan reeds bewezen.

Heb er ook geen interesse in, dan gaan de burgers werk doen, wat
voor de politie is bestemd. Ze mogen niks, alleen als er iets aan de
hand is,
kunnen ze de politie bellen... En zoals wij allemaal merken, zijn die
enorm snel ter plaatse. Ze weten de weg niet eens meer waar ze
naar toe moeten
en moeten dan de TomTom gebruiken. In het verleden kende ieder
korps zijn pappenheimers en waren zo ter plaatse. De
bezuinigingen van de afgelopen
jaren zijn echt niet normaal meer. En maar zeggen dat de misdaad
procentueel gedaald is. Ja, dank je de koekoek. Heel veel mensen
melden niets meer,
want er wordt toch niets mee gedaan. Grote schande naar de
burgers toe.
Ik weet trouwens ook niet hoe zoiets werk.
Ik zou graag zien dat er bij ons in de wijk zoiets opgezet word vanuit
de gemeentr
Sinds onze verhuizing ben ik geen lid meer en in deze wijk is voor
zover ik weet geen WhatsApp-groep
Wel sinds kort 'n buurt Whatsapp groep voor buurt gerelateerde
zaken, maar geen specifieke buurtpreventie-groep met
buurtwhatsapp bord in de straat.

Als deze dan alleen gebruikt worden voor buurtpreventie en niet
voor allerlei andere zaken, zoals vaak bij WhatsApp-groepen die
voor een bepaald doel zijn gemaakt.
Ik heb er wel interesse in, maar ik zou niet weten wie de beheerder
van de whatsapp groep is.
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1.1 Heeft u al eens een berichtje op deze buurtpreventie
WhatsApp-groep geplaatst?
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Op vraag "1.1 Heeft u al eens een berichtje op deze buurtpreventie WhatsApp-groep geplaatst?"
antwoordt 67% van de respondenten: "Nee".
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1.2 “Sinds de koppeling met de buurtpreventie WhatsAppgroep voel ik me veiliger in mijn buurt”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling "1.2 “Sinds de koppeling met de buurtpreventie WhatsApp-groep voel ik me veiliger in
mijn buurt”" antwoordt in totaal 34% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 8% van de
respondenten antwoordt: "mee oneens". Het meest gekozen antwoord (56%) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee
oneens



Er staat nog teveel flauwekul en mensen die ergens een mening over hebben op
onze buurtapp.
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1.3 “Sinds de buurtpreventie WhatsApp-groep heb ik het
idee dat er minder misdrijven gebeuren in mijn wijk”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling "1.3 “Sinds de buurtpreventie WhatsApp-groep heb ik het idee dat er minder misdrijven
gebeuren in mijn wijk”" antwoordt in totaal 19% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal
19% van de respondenten antwoordt: "mee oneens". Het meest gekozen antwoord (49%) is:
"Neutraal".

Toelichting
Weet
niet



Ik vind dat veiligheid breder getrokken mag worden en ook te maken heeft met de
leefomgeving en luchtkwaliteit. Nu de boeren sinds een week weer drijfmest uit
mogen rijden geeft dit hier en daar flink wat stankoverlast. De oorzaak hiervan is, dat
de injecteur niet diep genoeg door het grasland kan omdat het gras door de lange
nazomer en de zachte winter veel te lang is. Ze smeren er gewoon overheen,
waardoor de drijfmest zolang blijft liggen totdat het ingeregend is. En regen zit er
nog niet aan te komen.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Someren
Buurtpreventie WhatsApp
22 februari 2019 tot 05 maart 2019
189
7,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
6 maart 2019
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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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