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Samenvatting
Op stelling "1 “Ik voel me veilig in de gemeente Leidschendam-Voorburg”". 77% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (59%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling "2 “Ik voel me nog net zo veilig als voorheen”" antwoordt in totaal 67% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 19% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u kort toelichten waardoor dit gewijzigd is ten opzichte van voorgaande jaren? "
geeft 92% van de respondenten een toelichting.
Op stelling "3 “Ik ben bewust bezig met de autobranden”" antwoordt in totaal 28% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 44% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "3.1 Op welke manier bent u bewust bezig met de autobranden?" antwoordt 60% van de
respondenten: "Ik ben alerter waar ik mijn auto parkeer".
Op vraag "4 Hoe kunnen we samen het aantal autobranden en explosies terugdringen?" antwoordt
76% van de respondenten: "Direct de politie bellen bij verdachte situaties".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 356 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Veiligheid
1 “Ik voel me veilig in de gemeente Leidschendam-Voorburg”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=349)
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Op stelling "1 “Ik voel me veilig in de gemeente Leidschendam-Voorburg”" antwoordt in totaal 77%
van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (59%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



In L.dam= Vburg is mij in 45 jaar nog nooit iets overkomen.

Mee eens



Afhankelijk van de buurt(en). Ik woon in Oud Voorburg, daar is het rustig en daar
gebeurt bijna nooit iets.
Een lichte stijging t.o.v. voorgaande jaren.
Ik denk dat het ook te msken heeft met je eigen instelling; ben geen
bang'aangelegd' typje!
In deze buurt, Rietvink, veel inbraken!
Moeilijk om een goed antwoord op te geven, want er gebeuren natuurlijk in onze
gemeente ook de nodige dingen als inbraken, autobranden, vandalisme enz. Maar
over het algemeen voel ik me redelijk veilig.
Relatief veilig. Er zijn altijd plaatsen die wat minder veilig tonen. Bijvoorbeeld als ik
bij station L'dam/Voorburg 's avonds de trap naar beneden loop.Behoud goede
verlichting !
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Neutraal








Mee
oneens








Zeer mee
oneens





Alleen als er regelmatig surveillance is
Dat ligt aan de woonwijken
Hangt er helemaal af van waar je woont.
Bij mij achter in de Herman Heijermanshof is het dus niet veilig en gaat het
regelmatig mis in portieken, auto's die uitbranden. buren ruzies
Het hangt van tijdstip en exacte plaats af
In parkeergarage Damplein voel ik mij zeker savonds laat niet veilig met de
drugsrunners op min 2
Wij wonen tegenover een disco op de hoek van de Damlaan, waar al tenminste
twee geweldsincidenten hebben plaats gevonden.

Er zijn in de buurt veel woninginbraken, auto´s worden beschadigd en in brand
gestoken, fietsen worden voor de deur gestolen.
Ik ben door iemand, die in de buurt bleek te wonen, zonder reden aangevallen. Ik
loop 's avonds die route nooit meer met mijn hond. Als ik die mensen tegen kom,
ben ik altijd voorzichtig. Ze hebben ook nog een Rotweiler die al een paar keer
tegen mij is opgesprongen zonder dat zij dit voorkomen of ingrijpen.
Met de onrust qua harde knallen en autobranden niet echt ten opzichte van
voorgaande jaren.
Sommige stukken wel, bij mij in de buurt (van aremberglaan) veel last van
hangjongeren en nu de autobranden.
Weinig zicht op blauw op straat.
Handhaving is moeilijk bereikbaar.

Er wordt veel ingebroken in woningen Voorburg-West. Ik heb zelf te maken gehad
met 2 woninginbraken in de jaren 90, 2 pogingen tot woninginbraak tussen 1995 en
2004 en 4 woninginbraken tussen 2014 en december 2018. Geeft een zeer onveilig
gevoel.
Vanwege een enorm asociaal gezin als buren zijn wij nooit veilig. Politie en
burgemeester doen hier niets aan
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Kijkende ten opzichte van voorgaande jaren:

2 “Ik voel me nog net zo veilig als voorheen”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=343)

47%

50%
45%
40%
35%
30%
25%

20%

20%

17%
13%

15%
10%
5%

2%

2%

Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Op stelling "2 “Ik voel me nog net zo veilig als voorheen”" antwoordt in totaal 67% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 19% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Neutraal



De ontwikkeling vind ik zorgelijk maar de delicten hebben tot nu toe
plaatsgevonden buiten mijn wijk (Voorburg Noord)

Mee
oneens




De agressie neemt toe, zo ook de berovingen
De onveiligheid neemt toe met de toegenomen inbraken. Op straat rond station
Voorburg is ook niet veilig lopen 's avonds.
In afgelegen straten moet een burgerpatrouille zijn
Met de toename van buitenlanders daalt de veiligheid. Dat zie je, dat voel je, dat
weet je. Groepen mannen in auto's die rondrijden waarvan ik vermoed dat ze van
Leidschendam komen. Leidschenhage wordt een magneet voor allerlei ongewenste
types, want het is makkelijk bereikbaar en ook makkelijk om weg te vluchten.
Niet dus, gezien wat er in mijn directe omgeving gebeurt en ook het vuurwerk wat
nu nog klinkt alsof er bommen afgaan, belachelijk gewoon!!!!
Niet meer sinds bovenstaande 1 1/2 jaar geleden is gebeurd.
Politie is overal weggehaald,zeker voorburgwest
Als je politie belt komen heel laat of niet.Als je aangifte van iets moet doen ben je
op het verweg bureau niet welkom en eisen ze dat je het via DigiD moet doen.En als
je dat NIET hebt ( want zo onveilig als de pest) dan " pech gehad"
We walgen zo langzamerhand van deze onpersoonlijke egogefocusde maatschappij
( en het zal nog erger worden)
Veel diverse culturen en vooral bij elkaar gezet bij het Prinsenhpf. Gaat beetje een
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Zeer mee
oneens



getto worden...
Zie toelichting bij vraag 1

Politie bellen ivm overlast hangjongeren heeft geen zin, ze komen namelijk niet
opdagen.
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2.1 Kunt u kort toelichten waardoor dit gewijzigd is ten opzichte van
voorgaande jaren? (n=62)
Toelichting (92%):


































2 x ruiten auto ingegooid in de buurt
AAngifte bij doorrijden nar aanrijding was niet mogelijk, dochter scahde aan haar fiets op de Sluis
waar camera's hangen
Abnormaal slechte straatverlichting
Al 15 jaar zeer onveilig vanwege asociale buren
Andere samenstelling mensen
Autobranden en ontploffingen
Autobranden, knallen en steeds meer inwoners
Autobranden, overvallen bejaarden
Berichten over autobranden
Bevolkingssamenstelling
Buurtbewoners gedragen zich steeds minder sociaal
De agressie neemt toe, mensen hebben een steeds korter lontje, of begrijpen je niet en meppen
en steken er dan maar op los, kinderen worden ook niet meer opgevoed
De huidige criminaliteit en de sociale woningbouw dicht bij ons koophuis
De recente autobranden, explosies
Door wat meer groeperende hangjongeren, maar het is nog altijd beter dan in andere
gemeenten.
Er bevinden zich naast de al gebruikelijke mensen van noordafrikaanse afkomst, nu ook steeds
meer jongeren hangen hier en daar midden in de nacht op straat, op bankjes, in speeltuinen. Ik
vind dat jongeren niet om 3.00 a 4.00 s nachts op straat horen in groepsverband.
Er gebeurt tegenwoordig meer,inbraken,berovingen,branden enz.
Er vinden meer ongrijpbare incidenten plaats
Er vindt een 'verhuftering' plaats, ook in onze gemeente
Er wordt veel ingebroken en ik vind het niet prettig om in de avond over straat te moeten gaan.
Gedrag op straat van gewone burgers
Geen wijzigingen
Hangjongeren zorgen voor steeds grotere irritatie overlast en onveilgheid
In deze buurt zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, sociaal zwakkeren en verslaafden komen
wonen waardoor de onrust en zwerfvuil fiks is toegenomen
In onze buurt wordt soms ingebroken en bij ons zelf is het een paar jaar geleden ook gebeurd. Op
straat voel ik me soms onveilig ' s avonds laat, las laatst over overvalletjes.
Inbraken, brandstichting en sluiting politiebureau
Jongeren op straat
Laatse tijd hele stukken van wegen zijn lantarens uit ,in het gemeentehuis brand s'avonds volop
licht heb gemeente gemaild donkere gat op.de hoek noordsingel banninglaan geen enkele
reactie we moeten veel meer deze gegevens naar de media brengen malle of the netherlands
moet l'dam op de kaart zetten hebben nu al groot parkeerproble3m iedereen weet dat
schoutenbouw steekpenningen uitdeelt aan wethouders schandalig alleen maar nieuwbouw
door hun maar steeds minder parkeerplekken er moet iemand zich in gaan verdiepen
Meer ellende in de garage en meer auto branden
Meer geweld en dreiging op straat
Meer hangjeugd, vervelende groepen in het OV,
Meer hangjongeren en vuil op straten; volle containers
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Meer inbraken in eigen huis en niet veilig op straat 's avonds
Meer incidenten, bv autobranden, overvallen
Mer autobranden en vernielingen in de gemeente. Bang voor eigen spullen.
Minder blauw op straat
Minder sociaal contact en wegens de bouw veel mensen die spullen stalen van de bouwwerf.
Minder vertrouwen in de mens die onder invloed is van drank/drugs/ en zo
Nee
Omdat er in onze buurt branden en inbraken zijn
Onder meer door mijn gevorderde leetijd (bijna 80 jaar)
Recente autobranden en inbraak in de buurt
Te veel allochtonen, voel me niet meer in Nederland
Toename drukte
Toenamen hangjongeren in de heuvelwijk.
Toenemende vandalisme en criminaliteit
Twee dagen geleden is een blok brievenbussen in het portaal van onze flat met vuurwerk
opgeblazen
Vanwegen de onrust de afgelopen weken
Veel autobranden veel onguure jongeren in de wijk
Vernieling aan auto en verhalen branden
Voorheen woonde ik in een apartement in Scheveningen
Zie 1e antwoord
Zie hierboven (2x)
Zie hiervoor
Zie toelichting bij vraag 1
Zwaar Vuurwerk dagelijks

Weet niet (8%)
Toelichting
Toelichting: 


Weet niet



En iedere avond/nacht zijn er knallen door vuurwerk. Het gaat zo al weken door en
volgens mij slapen die lui niet. En maar knallen met vuurwerk.
In de parken in de buurt (Zijdepark & Sijtwendepark) loslopende honden (geen
opruimplicht vermeldt) met weinig of geen adequaat optreden/alertheid van
eigenaren.
Monseigneur van Steelaan ter hoogte van Kersengaarde is 1 racebaan, ter hoogte
van kruising Politiebureau: veel door rood bij gevaarlijke kruispunten.
Zijdepark wordt momenteel vernieuwd, maar er is veel overlast van rondzwervend
vuil van o.a. hangjongeren. De overlast van drugsgebruik lijkt wat te zijn
afgenomen bij het meertje.

Autobranden overvallen je hoort veel nariheid
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De laatste weken is de gemeente Leidschendam-Voorburg in het nieuws vanwege een reeks
van autobranden en explosies.
In totaal zijn er zo’n 14 voertuigen in brand gestoken de afgelopen weken.

3 “Ik ben bewust bezig met de autobranden”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
30%
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Op stelling "3 “Ik ben bewust bezig met de autobranden”" antwoordt in totaal 28% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 44% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens






Ik hoorde het en dat klonk alsof het zeer vlakbij was midden in de nacht wat later
bewaarheid werd
Ik kijk altijd veel om mij heen.
Indien iets mij niet bevalt neem ik kontakt op!
Mee bezig voor mijn werk (fotojournalist)

Ik let extra op. Niet eens zozeer voor mezelf, maar in de hoop te kunnen helpen de
daders snel te vinden.
Voor ons in Prinsenhof Laagbouw is de consequentie dat alle busjes van de Woej
in onze wijk worden geplaatst. Blijkbaar acht Woej dat veiliger? Voor ons toont het
heel groot en vol.
Ik vind het een erg onplezierig gevoel geven dat dit zomaar kan gebeuren. Wie
doet er nu zoiets. Wie draagt deze vandalisme schade?
Ik volg het nieuws, ik woon zelf in Leidschendam, dus iets verder weg van de
branden en explosies, Alhoewel bij mij in de straat ook een enkele keer 's avonds
hard knallend vuurwerk wordt afgestoken.
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Neutraal








Gelukking is het in mijn buurt nog niet voorgekomen en tot nog toe ben ik hier ook
geen getuigen van geweest.
Ik fiets. Ik heb geen auto, heb geen rijbewijs. Het nieuws over auto's gaat een
beetje langs me heen. Als ik over zo'n brand lees, denk ik: goed dat ik geen auto
heb!
Ik volg het nieuws erover wel, maar het houdt me niet bezig op andere
momenten.
Je houdt de boel wat meer in de gaten dan anders
Volg het in de krant
Wat is dat nu voor vraag?

Mee
oneens





Ik heb ook zelf geen auto
Ik wist hier niets vanaf tot vanochtend.
Ook moeilijk antwoord op te geven. Heb het gelezen, niet in onze wijk, je kunt er
weinig aan doen, dus weer verder met de orde van de dag.

Zeer mee
oneens







Ik heb er niks over vernomen.
Ik hoorde er eergisteren voor het eerst van
Ik nen 's avonds niet op straat dus ik maak het niet direct mee.
Ik wist niets van autobranden
Vindt plaats in een ander gedeelte van de gemeente. In deze wijk gelukkig niet aan
de orde.

Weet niet



Weet nu pas dat er 14 voertuigen in brand zijn gestoken... weet ook niet in welke
wijk(en)!
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3.1 Op welke manier bent u bewust bezig met de
autobranden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=98)
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Op vraag "3.1 Op welke manier bent u bewust bezig met de autobranden?" antwoordt 60% van de
respondenten: "Ik ben alerter waar ik mijn auto parkeer".

Anders, namelijk:


























's ochtends vroeg en 's avonds laat extra alert op verdachte situaties
Ben zeer bewust wat om mij heen gebeurt!
Geen idee, het maakt denk ik niet uit waar je je auto parkeert. Het lijkt heel willekeurig.
Ik ben alert op wat er op straat te zien is
Ik hou vreemden in de gaten
Ik kijk 's avonds wel een paar keer nr buiten
Ik kijk meer om me heen als ik de hond uitlaat
Ik kijk wat meer om me heen, of er niets gebeurt
Ik let meer op met het uitlaten van de hond.
Ik let op tijdens hond uitlaten
Ik let op wat hoe de mensen die langslopen zich gedragen. vooral 's avonds
Ik maak bewoners alerter op hun parkeerplaats
Ik probeer mij voor te stellen wie de daders zijn en wat hen beweegt
Ik reageer meerr als iemand bij de auto staat.
Ik voel me kwetsbaar en onveilig enheb geen mogelijkheid om de auto ergen veilig te parkeren
Ik volg het in de krant
Ik volg het in de media
Ik wandel veel en ben er alert op
Ik zet mijn auto in de garage
Let meer op of ik verdachte situaties zie
Let meer op wat er gebeurt op straat
Let op niet wijkbewoners
Let op wie er in de straat loopt
Maak me meer zorgen
Niet mee bezig
10





Niets anders
Via de media
Zet mijn auto voortaan in m’n garage

Toelichting


Ik tracht zelf mijn auto in mijn eigen straat te parkeren en zelf niet voor overlast te zorgen
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4 Hoe kunnen we samen het aantal autobranden en
explosies terugdringen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=344)
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Op vraag "4 Hoe kunnen we samen het aantal autobranden en explosies terugdringen?" antwoordt
76% van de respondenten: "Direct de politie bellen bij verdachte situaties".

Andere tip, namelijk:


























Actieve surveillance in de buurten waar autobranden zijn geweest. situaties waar branden zijn
geweest goed analyseren (zijn de locaties voldoende verlicht qua straatverlichting, etc)
Als je belt, dat de politie wel komt opdagen.
Auto's van Woensdag uitrusten met camarabeveiliging
Betere info over wanneer, waar, etc
Bewuster rondkijken
Buurt app/sms
Buurt whatsapp
Buurtapp
Buurtpreventie.
Buurtpreventieteams opschakelen
Buurtwacht
Buurtwacht en whattsapp-groepen
Buurtwacht instellen i.s.m. politie/Justitie
Buurtwacht instellen. Maar oppassen dat niemand het recht in eigen hand neemt.
Buurtwacht, whatsapp buurtgroepen
Buurtwachten
Camara’s en meer surveillance snachts
Camera beelden vrijgeven
Camera toezicht
Camera's en meer politie in de wijk
Camera's in die bepaalde wijken/straten.
Camera's plaatsen in de betreffende buurt.
Camera’s plaatsen in risicogebieden
Camera’s plaatsen op verdachte plekken
Contact met de buren houden, samen oog in het zeil houden
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Daders op laten draaien voor de schade
De drempel van bellen verlagen door WhatsApp politie Leidschendam te maken, waar je
verdachte situaties in kan zetten
De inzet van patrouillerende BOAs.
De wijkagent de straat op, meer surveillance
Door de politie veel aanwezig zijn in burgerkleding in de bosjes en op de daken met nachtkijkers
Echte aandacht vanuit de politie
Eerder bewoners informeren en betrekken
Elkaar waarschuwen
Er bewust van zijn extra opletten, verdachte diingen fotograferen noteren doorgeven
Hoezo samen? Daar is de politie voor
Hogere straffen in vooruitzicht en lik op stuk beleid
Idioten gewoon weer opsluiten en niet voor een dag
Iedereen een onderhuidse chip.
In buurten waar deze het meeste voorkomen, de buurtwacht van andere buurten laten
rondlopen 's avonds
Intensieve surveillance en bijv camera bij plekken waar meerdere branden zijn geweest
(Prinsenhof Woej, parkeerplaatsen daar)
Intensiever surveilleren in de avond en nacht door de politie
Ipv WhatsApp groep de app Veilige Buurt in gebruik nemen.
Jongeren heropvoeden. Maar dat ligt niet in invloedssfeer gemeente. Wel tipgevers belonen.
Meer alert zijn op verdachte situaties
Meer blauw op straat
Meer blauw op straat 24/7
Meer blauw op straat, ook in de nachtelijke uren.
Meer buurtpreventie? Meer alerte houding van de burgers?
Meer camera's ipv in de Herenstraat
Meer fysieke controle cameras handhaving
Meer geld naar de politie en handhavers ook 's avonds op straat
Meer handhaving en controles en cameratoezicht
Meer openbare camera's
Meer opletten, om je heenkijken dan voorheen
Meer oplettendheid
Meer optreden en handhaven. Laat zien dat in onze gemeente niet alles wordt geaccepteerd.
van geluidsoverlast tot parkeren en vandalisme
Meer patrouille politie/burgerwacht in het leven roepen.
Meer politie in leidschendam
Meer politie op de fiets in de buurt
Meer politie op straat (2x)
Meer politie op straat en strenger straffen
Meer politie op straat.
Meer politie wat onopvallender op de fiets!!!!
Meer politie zonder uniform in de wijk patrouilleren
Meer preventieve surveillance
Meer samenwerking tussen bewoners, buurt watch, bijeenkomst met info en opzetten buurt
watch
Meer socialecontrole toelichting
Meer surveillance door politie
Meer surveilleren op de fiets en niet in een auto tje
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Meer tocht door politie in burger en bij jongeren informeren
Men moet meer met z'n allen contr. Uitvoeren.
Moeilijk omdat een verdachte situatie voor iedereen anders is. Gewoon zelf opletten
Nacht wachten
Opletten in de buurt organiseren
Ouders moeten eens leren hun kroost wat strikter op te voeden. daar begint het mee. Eenmaal
op school is het vaak al te laat en onderwijzenden hebben te veel andere taken om het maar aan
hen over te laten. jeugd spreek elkaar eens aan over wat wel en wat niet door de beugel kan
Overigens is dit m.i. een taak van deskundigen (politie, openbaar ministerie en brandweer.
Soort lokauto plaatsen met camera
Stel tipgeld beschikbaar voor informatie die leidt tot identificatie van de dader(s)
Toezicht
Vaker naar buiten kijken
Vaker uit het raam kijken.
Vragen aan burgers om opmerkzaam te blijven en verhogen inzet van buurtpreventie.
Vuurwerk verbieden!
Wel blijven opletten en bij onraad of verdachte zaken 112
Whatsapp groepen
Zelf goed opletten
Zelf ook goed blijven rondkijken
Zelf opletten, buurwacht, hondenuitlatets
Zorg dat politie zichtbaar aanwezig is
Zorgen dat het politieapparaat weer op orde komt

Toelichting











Andere mensen dus ook andere normen en waarden, hoe draai je dat terug?????
Camera's in de auto die opnamen maken van de directe omgeving van de auto en deze opnamen
opslaan in de cloud zodat deze door politie teruggekeken kunnen worden indien nodig.
De daders of dader confronteren met de schade,want het is niet simpel van o ze zijn toch
verzekerd,er zijn eigenaars die een tweede of derde hansje rijden en net zo trots zijn op hun auto
als zij die een duurdere, grotere,luxerer auto rijden en dan van de verzekering horen,hij is
totallos en krijgen geen cent uitbetaald,dit is zuur voor hen,doet pijn deze zinloze vernieling door
dit of deze hersenloze figuur(ren)
De politie reageert helaas niet altijd adequaat.
Eerste onderzoek resultaten analyseren om te bepalen of alle incidenten zijn verbonden - de
onderliggende motivatie en oorzaak bepalen welke zou de beste manier van terugdringen
kunnen zijn.
Omdat bijna alle bewijsmateriel is vernietigt in explosie of brand, bepalen of het dezelfde
‘accelerat’ is gebruikt en als het om bijvoorbeeld om petrol gaat, CCTV of pinbetallingen voor
‘lots petrol’ van petrolstations in de buurt kan worden gekeken?
Het is schandalig dat mensen hier ‘n taak in zien voor de Buurtpreventie. Sterker nog: de lokale
krant geeft gehoor aan domme verwijten aan het adres van de buurtpreventie, alsof deze
vrijwilligers beschikbaar morten zijn om dan ‘s-nachts controles moeten uitvoeren.
In onze buurtapp alerteren we elkaar. Vaak werkt dat goed. Daarnaast bellen we altijd de politie.
Ik zou huiverig zijn voor mensen die zelf gaan optreden.
Tipgeld kan 1e de drempel verlagen tot het melden van relevante kennis en 2e de dader(s) doen
afzien verder 'brandvertier' omdat ze weten dat het voor anderen verleidelijk wordt een melding
te doen.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Veiligheid
Oproep burgermeester
26 februari 2019 tot 06 maart 2019
356
5,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
7 maart 2019
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3.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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