Veiligheid
1 Voel jij je veilig in jouw dorp?

(n=511)
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Al wil ik met spoed (voor zomervakantie) `....attentie hier buurtpreventie-borden...`
(wabp.nl) zoals die in de gemeente Peel en Maas allang staan.
Behoorlijk veilig..maar ja hebben ook waakhonden.
Ik denk het wel en ik hoop, dat dat zo is.
Ik hoop dat `t zo blijft !
Ik prijs me gelukkig in Horst te wonen daar ik totaal geen last heb van onveiligheid!
Ik voel me veilig, maar heb wel dat als t donker wordt de deur op slot.
Wij wonen in een klein dorp melderslo waar het heel fijn wonen is en niet veel hoor of
er gekke dingen gebeuren dus ik voel me tot op heden hier veilig.
Sommige wegen zijn matig verlicht
Soms niet, te vee Polen en te hard gereden. Dat er geen pin automaten zijn in de
kleine dorpen zegt eigenlijk al genoeg.....
Veel vluchtelingen viez Polen criminelen buitenlanders geert wilders die ha meer
stemmen moeten krijgen pinautomaten weg uit dorpen door die vieze kut Polen.
Het is eigenlijk ja en nee vooral als je er achter komt dat er s`nachts auto`s zonder licht
door de straat rijden.
Tegenwoordig lopen er zoveel ongure types door het dorp , dat beangstigd mij wel .
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1.1 Wat geeft jou een onveilig gevoel?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(Let op lage aantallen, n=8)
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Agressie op straat
Buiten landers weg
De asielzoekers overal in dorp
De vele imigranten
Groepjes buitenlanders op een afgelegen weg.
Steeds meer vreemdelingen in het dorp die rondhangen
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In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

2. ‘De media beïnvloeden mijn gevoel van veiligheid’

(n=508)
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Doordat iedere gebeurtenis ieder uur en dagenlang in het nieuws komt en
besproken wordt door allerlei experts. Ik vermijd veel nieuws steeds meer omdat
het uitgemolken wordt.
Maar ben er wel blij mee; een goede vorm van voorlichting c.q. waarschuwing.
Men moet niet alles melden in de media. Dit brengt mensen op slechte gedachten
zouden hier gevoelig voor zijn
Al die berichten over aanslagen maakt mij toch wel angstiger. daarom vind ik het
prettig dat ik in een dorp woon en niet in de grote stad.
Door eenzijdige berichtgeving
Kut Polen en vluchtelingen oprotten met die zooi en Nederlanders die niet willen
werken uikering stop zetten die krijg je nooit meer aan de slag die dat leefpatroon
gewent zijn
Sommige mediabronnen zijn extreem goed in stemmingsmakerij. Met alle gevolgen
van dien.
Als je bang bent kan je wel nergens meer naar toe
De media en bedrijven doen wel hun best om het gevoel van onveiligheid te
vergroten, want dat levert geld op.
Ik vind dat JEZELF heel ALERT moet blijven!
Ja daar ben ik het mee eens op tv en kranten zie je soms nare dingen die ik liever
niet wil zien maar de nieuwsgierigheid wint het van de narigheid die je soms ziet.
Veiligheid is een relatief begrip. Media brengen het liefst het schokkenste,
spraakmakenste etc.. nieuws. Vaak teveel aangedikt. Veilig gevoel wordt bepaald
door de omgeving waarin je op dat moment bent. Als ik mij ergens niet op mijn
gemak voel, da ga ik. Daar heb ik geen media voor nodig om daardoor te laten
leiden..
De media beïnvloeden eerder mijn gevoel van onveiligheid.
De media maakt mij juist onzeker!!
2




Zeer mee
oneens





Maken vaak de mensen onnodig bang
Met alle aanslagen enzo zou je dat misschien wel denken. Maar het blijven
uiteindelijk incidenten. De kans dat je onder een auto komt is groter.
Met name wanneer ik naar een stad ga.
Ze verhogen mijn gevoel voor onveiligheid
Nee,heb ik geen last van.
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3 ‘Ik ga nu, naar aanleiding van de huidige terreurdreiging,
liever niet naar een grote stad in Europa’

(n=508)
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Een grote stad trekt mij niet, ga liever de natuur in.




Er zijn een aantal steden waar ik nu liever niet naar toe zou gaan.
Heel moeilijk,je wilt je ook niet laten tegenhouden door zoÅ„ stelletje gekken.Maar
wel iets om bij stil te staan.Het zou je maar gebeuren.
Ik ga het niet opzoeken, daar is de kans groter op een aanslag dan in een rustig
gebied
Ik reis dikwijls met de trein, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat ik de
laatste tijd probeer om grote stations te vermijden. Heeft U soms de drukte daar
gezien???? b.v. Utrecht?
Ik wil wel maar mijn vriendin durft dus echt niet meer.
Ja daar denk ik wel eens aan vooral als er grote evenementen zijn. en ja ik ga niet
graag meer verre reizen maken naar. Vooral buitenland.
Je weet maar NOOIT!!!
Met name Londen en Parijs
Verstandelijk gezien weet ik dat het overal kan gebeuren. In grote steden en/of
evenementen zijn vaak veel mensen aanwezig dus de kans op een terreuraanval is
daar groter. Ze willen nu eenmaal zoveel mogelijk mensen beschadigen zodat
inwoners bang worden en naar hen gaan luisteren.
Vooral de grote steden waar al diverse aanslagen zijn gepleegd.
Altijd opletten en geen onnodige risico`s nemen. Opstootjes vermijden. Geef je
ogen goed de kost.
Bepaalde grote steden zal ik momenteel mijden.
Denk er wel bij na maar wil me niet laten weerhouden
Ik blijf er niet extra voor thuis. Maar ben ook niet zo n reiziger.
Ik zal wel beter opletten
Wie doet zoiets die vieze buiten anders toch
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Enkele steden in Belgié, Duitsland en Frankrijk zou ik nu niet naar toe gaan. Maar
we moeten ons niet bang laten maken en als het zo uit komt gewoon naar de grote
steden toe gaan.
Er kan overal wat gebeuren
Ga zowiezo niet naar een grote stad in europa
Hoe eng ook we moeten ons niet laten leiden door angst
Ik let meestal wel op mijn omgeving- voel vaak aan hoe situatie is.
Ik probeer me er niet door tegen te laten houden maar ik ben me er wel van
bewust.
Ik wil me niet laten beïnvloeden alhoewel dat soms moeilijk is.
Je kunt je niet laten leiden door terreur. Als je op de verkeerde plek op t verkeerde
moment bent heb je pech. Toch zou ik Engelse steden nu mijden.
Je wordt je echter wel bewuster maar wil mogelijke dreiging niet leven laten
beinvloeden, kan overal gebeuren
Ligt eraan welke grote stad
Londen, Parijs, Instanboel, daar blijf ik nu liever weg... Maar bij de andere Europese
steden heb ik dat minder.
Mocht ik ergens naar toe gaan zou ik wel alerter zijn op min omgeving maar
wegblijven zal ik zeker niet doen. Terreur en aanslagen kunnen overal voorkomen
en niemand is hiervan gevrijwaard.
Toegeven aan angst is sowieso het slechtste wat je kan doen. Wel kun je extra alert
zijn
We moeten ons niet gek laten maken. De kans dat het net jou treft, is wel zeer
klein.
Als je tijd er is ga je toch dood waar je ook bent
Daarmee beloon je terrorisme en de kans dat er iets gebeurt is heel klein.
De kans dat je de hoofdprijs van de Staatsloterij wint is 1 op...tig- miljoen. Datzelfde
geldt ook voor de kans dat je iets overkomt wanneer je naar een grote stad gaat
waar mogelijkerwijs een aanslag plaatsvindt. Angst is sowieso een slechte
raadgever.
De kans dat omkomt via een ongeluk is vele malen groter
Ik ga wekelijks naar Mijn dochter in Antwerpen waar het op het station zichtbaar is
dat men waakt voor een aanslag.Maar ik blijf er niet voor thuis. Dan zouden er geen
mensen meer kunnen leven in een grote stad!
Ik wil niet toegeven aan mijn toegenomen gevoel voor onveiligheid.
Juist door toe te geven aan de (door media aangedikte?) angst, wordt alles steeds
enger. Je hebt er geen invloed op en wat moet je anders? Jezelf thuis opsluiten?
Geniet van het leven, zolang het kan!
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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.
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