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Samenvatting
Op stelling "1 ‘Ik heb zelf ook het idee dat het aantal misdrijven sterk is gedaald’" antwoordt in totaal
16% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Neutraal".
Op vraag "2 Bent u in 2018 zelf slachtoffer geweest van een misdrijf?" antwoordt 94% van de
respondenten: "Nee".
Op vraag "2.1 Heeft u hier een melding van gemaakt?" antwoordt 86% van de respondenten: "Ja, bij
politie".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Someren, waarbij 189 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Misdaadcijfers in Someren
Het aantal geregistreerde misdrijven in Someren is vorig jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste
politiecijfers waarover onlangs in weekblad ’t Contact is bericht. Maar is dat ook uw beleving?

1 ‘Ik heb zelf ook het idee dat het aantal misdrijven sterk is
gedaald’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling "1 ‘Ik heb zelf ook het idee dat het aantal misdrijven sterk is gedaald’" antwoordt in totaal
16% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Neutraal".

Toelichting
Neutraal





Ik heb niet ervaren dat er veel misdrijf is in someren.
Ik merk weinig van misdrijven
Ik woon nu 20 jaar in Someren maar heb hier eerlijk gezegd nog nooit met
criminaliteit te maken gehad.

Mee
oneens




Best veel inbraken de laatste tijd.
Er is geen mogelijkheid om dicht bij huis aangifte te doen, voor wat dan ook.
Vanuit Someren moet je al naar Helmond toe. Via de computer is het een hels
karwei, waardoor heel veel mensen afhaken.
Veel dingen, zeker de wat kleinere, worden niet meer gemeld. Dan is het natuurlijk
een stuk rustiger met meldingen.
Er worden nog veel woninginbraken gepleegd
Inbraken in de wijk neemt toe.
Voel me niet meer veilig.
Zie de berichten van afgelopen week.
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2 Bent u in 2018 zelf slachtoffer geweest van een misdrijf?
(Leesinstructie: Denk daarbij bijvoorbeeld aan fietsendiefstal, woninginbraak, digitale
oplichting, bedreiging en brandstichting)
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Op vraag "2 Bent u in 2018 zelf slachtoffer geweest van een misdrijf?" antwoordt 94% van de
respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja





Nee



Bedreiging in het verkeer.
Ooit is er een firts
Ooit, is er in het verleden een fiets gestolen
Opgelicht via facebook bij een aankoop van een mediabox die nooit geleveverd is
geweest maar wel betaald

Wel in 2012 ondervind nog dagelijks de gevolgen.
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2.1 Heeft u hier een melding van gemaakt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2.1 Heeft u hier een melding van gemaakt?" antwoordt 86% van de respondenten: "Ja, bij
politie".

Toelichting


Dossier gesloten wegens te weinig andere meldingen betreffende deze persoon
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2.1.1 Waarom heeft u geen melding gemaakt?(n=1)
Ik heb geen melding gemaakt, omdat (100%):



Er toch niets aan doen
Ik dat niet zinvol vond.

Weet niet (0%)
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Someren
Misdaadcijfers in Someren
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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