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Drugs in Deurne
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:








Ben er niet zeker van
Blowen op bankje in de wijk
Buurt en wijk zijn niet hetzelfde. Onduidelijke vraag.
De vraag is onjuist. Het is onbekend in mijn buurt, Dat betekent niet dat het er misschien toh
wel is.
Dealing op Rijntjesdijk
Dumpen drugsafval
Een hennepkwekerij is vorig jaar hier opgerold in de straat
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Er is een hennepkwekerij opgerold in 2016
Er ligt weleens in de buurt lege wietzakjes
Gebruik door personen
Geen idee
Geen idee (9x)
Geen idee of er iets is
Geen last van
Groepsvorming met mogelijk handel
Het gebeurd overal dus OOK in Deurne en ook in mijn wijk
Het is niet uit te sluiten maar er is ook gen vermoeden dat het hier speelt
Hiervan niet op de hoogte
Hobbykweek
Ik denk van wel
Ik mis hier een antwoord; ik heb hier namelijk geen weet van, maar misschien gebeurd het
wel? De laatste vraag is te naief.
Ik vermoed vanuit een auto op het industrieterrein in de buurt van onze wijk op een
parkeerplaats bij een voetbalveld
Ik weet het niet
Ik weet het niet, krijg er nooit iets van mee
Ik zie het niet maar gebeurt vast wel
Ik zie nooit handel, maar ben mezelf wel bewust dat het overal wel gebeurt
Ik zou dit niet weten
In het verleden één wietkwekerij opgerold
Is goed mogelijk , kan overal
Is mij niet bekend maar het zou kunnen
Is wel vlakbij geweest,maar reeds opgelost en betrokkene alreeds veroordeeld
Jointjes roken op het veldje
Kan nooit met zekerheid zeggen dat er geen hennepkwekerij of drugslaboratorium is
Krantenberichten
Mij niet bekend
Niet bekend
Niet geconstateerd
Niet waar ik weet van heb!
Nog nooit iets geconstateerd, maar dat er geen handel is op straat geloof ik niet.
Onbekend (2x)
Onbekend maar best mogelijk
Op parkeerplaats srugs gebruik door vreemden in auto. Mogelijk ook handel??
Transport organiseren
Van horen zeggen Heiakker park
Vermoeden soms handel van uit pand
Vermoeden dat er wel eens een enkele keer wat op een parkeerplaats wordt vewrhandeld
Vermoeden drugshandel auto
Vermoeden handel
Vermoedlijk handel op straat
Volgens mij niet
Voorheen heel veel op straat op dit moment weet ik het niet zo goed, Soms zie je
twijfelachtige dingen.
We DENKEN van Niet
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We hebben het vermoeden dat er drugshandel vanuit een auto heeft plaatsgevonden.
Meerdere malen stond een zwart VW Golf op een rare plaats 'geparkeerd' met langdurig de
motor aan. Vanuit die plaats vertrokken ze met regelmaat met flinke snelheid. Om de
volgende dag weer terug te keren naar diezelfde plaats. Ook vonden daar ontmoetingen
plaats.
Weet dit niet!
Weet het niet
Weet het niet. Niet te beoordelen
Weet ik niet (5x)
Weet niet (2x)
Weet niet of er iets in de buurt is.
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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?
70%

(n=169)

58%

60%
50%
40%
31%
30%
20%
10%
10%

1%

0%
Toegenomen

Gelijk gebleven

Afgenomen

Weet niet

Toelichting
Toegenomen





Gelijk
gebleven
Afgenomen
Weet niet







Ik constateer in toennemende mate het ophouden van jeugd(>25) op
parkeerplaatsen in een of meerdere auto`s. Het is te zien dat er meerdere
personen bij betrokken zijn. Continue worden signalen aan elkaar gegeven door
middel van koplampen of schijnwerpers, richtingaanwijzers en het aan en
afrijden van diverse scooters.
Ik heb geen idee of het ook werkelijk drugshandel is. Maar wat mijn opvalt is dat
meerdere buren (de jongvolwassen kinderen vooral) allemaal een luxe auto
rijden en niet of nauwelijks werken. voor mij niet te rijmen.
Groepsvorming met verdenking gelijk gebleven
Bemerk niets meer.reeds
Ik zie niets, maar dat wil niet zeggen dat er geen drugs zijn
Niet te beoordelen. Heb geen kinderen die in Deurne wonen waardoor je over dit
wereldje wel wat hoort.
Zie mijn opmerking in het vakje Anders bij vraag 1
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Uitgaande van uw gemeente:

2. Waar in de gemeente heeft u drugshandel en/of productie geconstateerd?
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Ben er niet zeker van
Deurne
Deurne l
Heiakker
Koolhof
Koolhof en bij de Brink en carpool bij liessel a67
Liessel (13x)
Neerkant (2x)
Neerkant en helenaveen
Neerkant, Liessel
Sint Jozef
Vlierden (6x)
Zeilberg (7x)
Zeilberg mn parkeerplaats ZSV in avonduren als het donkers is

Anders, namelijk:










?
Alleen van horen zeggen en berichten in dagblad en weekkrant
Als leek, hebben wij dat niet kunnen herkennen
Bos
Cafes/discotheken
Door het vinden van drugsverpakkingen
Een vermoeden dat iemand hiermee betrokken is
Er is natuurlijk Handel en gebruik maar ik merk er niets van en Ken niemand
Felix Timmernanstraat ( achterzijde buiten zwembad)
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Geen
Geen idee
Geen handel geconstateerd
Geen hard bewijs
Geen idee (4x)
Geen last van gehad
Groot grasveld houtenhoek, Binderendreef vlakbij stoplicht.
H. Geestparochie
Heb ik niet geconstateerd
Heb ik zelf niet geconstateerd
Heb ik zelf niet geconstateerd maar zal er ongetwijfeld zijn.
Heiakker (2x)
Heiakker visvijver
Het gebeurd maar ik zie het niet
Het is er ongetwijfeld, maar heb het zelf niet geconstateerd
Het is overal, maar ik heb het zelf niet geconstateerd. Wederom mis ik dit antwoord en
antwoorden zijn suggestief.
Het park
Hier in de wijk hoor ik er wel eens over vermoeden handel
Hoor dit alleen van derden
Ik heb het niet geconstateerd,
Ik heb het niet gecontateerd, zoiets gebeurd onzichtbaar
Ik heb niets geconstateerd (2x)
Ik heb niks geconstateerd
Ik heb zelf geen drugshandel geconstateerd
Ik hebhet niet gezien
Ik weet dat er handel is maar weet niet waar.
Ik weet het niet (2x)
In de Heiakker
In de koolhof
In de Koolhof, in de diverse parkjes
In de wijk in Walsberg
In het Wiegerbos
Koolhof (6x)
Koolhof. heiakker. zeilberg
Met name met de kermis in Deurne. Kan ook volk van buitenaf zijn
Mij niet bekend
Nergens (2x)
Niet
Niet bekend
Niet dat ik weet
Niet door mij geconstateerd
Niet geconstateerd (2x)
Niet kunnen constateren.
Niet op de hoogte hiervan
Niet zelf geconstateerd maar wel gelezen in nieuwsbladen.
Niets geconstateerd (3x)
Niets gezien
Niks geconstateerd
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Nooit tegengekomenï
Nvt voor mijn woonomgeving
Onbekend (2x)
Parkeerplaats achter station
Parkeerplaats rabobank
Parkeerplaats Sloe
Parkeerplaats sporthal de kubus
Persoonlijk niet. In mijn kennissenkring in Deurne is wel iemand er van overleden (ca. 15 jaar
terug reeds)
Rijtse vennen
Rond kasteeltuin parkeerplaats
Rondom elkerliek
Station
Van horen zeggen Heiakkerpark
Vermoeden, niet geconstateerd, zie boven
Via media weet ik dat er handel plaats vindt.
Voorheen in kroeg Zeilberg die nu gesloten is
Weerijs
Weet het niet. Sta er te ver vandaan
Weet hier te winning van
Weet ik niet (5x)
Weet je nooit
Weet niet (3x)
Weet niet.
Wij hebben het niet geconstateerd
Wijk de Heiakker.
Wijken, hangplekken
Zal er ongetwijfeld zijn maar ik heb het niet gecomstateerd
Zelf niet geconstateerd
Zelf niet geconstateerd, maar wil niet zeggen dat het er niet is.
Zie mijn opmerking in vakje ansders in vraag 1
Zou niet weten maar is aanwezig
Zover bekend is er geen drugshandek en/of productie
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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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Bij het uitlaten van mijn hond , zie ik rond het Park en Walhalla vaker verdachte
figuren en bewegingen. Er langs lopen is geen pretje
Ik zal `s avonds niet door het Heiakkerpark lopen/fietsen. Dit zeggen we ook tegen
onze kinderen.
Ik heb er geen last van
In mijn buurt constateer ik soms samenscholingen en bewegingen die de
veronderstelling rechtvaardigen dat er sprake is van drugs(gerelateerde)handel en gebruik.
Mijn kinderen zijn nu groter, maar toen ze kleiner waren vond ik het niet altijd
prettig dat ze bij ons de buurt alleen buiten speelden op bepaalde tijden dat er
werd gedeald.
Het geeft me geen onveilig gevoel, maar dat komt omdat het voor mijn gevoel
behoorlijk ver van mijn bed staat. Ik weet door nieuwsberichten dat ik me daar wel
een in zou kunnen vergissen, maar heb er nog weinig van gemerkt. Op het dumpen
van afval in het buitengebied na, waar ik wel eens langs ben gefietst.
Ik merk er te weinig van. Soms zie ik groepjes samenscholende kinderen, ik weet
niet waar zij mee bezig zijn, maar dat hoeft ook niet.
Ik Voel me veilig en heb geen idee of er drugs in mijn buurt wordt gebruikt
Heb in mijn omgeving geen er geen enkele ervaring mee.
Omdat ik niet weet dat het gebeurd of waar het gebeurd is het ook lastig aan te
geven of ik onveilig voel.
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Melden bij politie
4. Heeft u eerder overlast gemeld of aangifte gedaan van
drugscriminaliteit?
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Anders, namelijk:













Besproken met Buurtbrigadier
Bij centrum managment kenbaar gemaakt
Door buurtgenoten is er veel contact geweest met de politie. Er is ook wat aan gedaan, maar
met mobiels, scooters en auto's zijn ze erg snel.
Drugs afval
Ik heb de overlast bij de uitbater gemeld.
In de bar waar ik was
Jaren geleden aangifte
Melding gedaan in 2016 van afvalberg van wietkwekerij aangetroffen aan de Rijntjesdijk
Vlierden
Opgelost zie pt.1
Politie gemeld via kijkuit
Vanuit de buurt is dat gemeld bij de politie
Wijkbeheerder
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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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Ik moet wel harde feiten hebben of constateren dat er sprake is van handel en/of
productie. Zijn er (zeer) verdachte omstandigheden of bewegingen zal ik de politie
daarvan op de hoogte brengen.
Wel anoniem
Morele plicht
Wanneer dit anoniem of zonder registratie gebeurd i.v.m. eventuele wraak o.i.d.
Wel lastig omdat verdachte kan inzien in aangifte. Daar komt dan misschien een
bedreiging door verdachte van.
Wel zou ik de anonieme telefoonlijn van de politie bellen
Vermoedens ontstaan meestal vrij snel. vaak worden ze aangepraat. Mocht ik een
duidelijke aanwijzing zien dan zal ik zeker even bellen met de politie.
Ik wil het bijna zeker weten, licht vermoeden is niet voldoende.
Ik wil me hier niet in mengen
Zolang als ik er geen persoonlijke hinder van ervaar, doe ik niets.
Als ik zou weten dat dit zin heeft en ik anoniem kan blijven zou ik het melden.
Hard drugs , wel melden, voor gezondheid van de personen, hoe zijn er in
betrokken geraakt, Soft drugs jointje, in plaats van een sigaret ? wat versta je
onder soft drugs, te veel alcohol is ook niet goed, Dat ze geholpen worden is altijd
het belangrijkste, door zich zelf of door anderen, dat weet je niet
Het is moeilijk om aangifte te doen als er niet 100% zekerheid is
Is riskant om dit te melden.
Zal eraan liggen of ik me daarna onveilig ga voelen. Anonimiteit lijkt me nodig.
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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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Ik vind dat rijk worden door druks te verkopen /kweken het vieste is op deze wereld
Ik zou die naaste willen behoeden om verder af te glijden in de criminele wereld en
ik wil jongeren behoeden voor drugsgebruik
Bij een naaste ga ik dit eerst met diegene bespreken als deze dan doorgaat dan meld
ik het.
Drugsprobleem met een naaste meegemaakt en dat wens ik niemand toe. Ik wil dan
eerst zeker weten dat het om handel gaat en niet zomaar een beschuldiging uiten.
Ook weer anoniem
Vermoeden moet wel gebaseerd zijn op aan zekerheid grenzende handelingen en/of
bewegingen.
Wel lastig omdat verdachte kan inzien in aangifte. Daar komt dan misschien een
bedreiging door verdachte van.
Familie zal ik niet snel aangeven, buren wel
Indien anoniem
Zie toelichting bij vraag 5
Het lijkt me beter om hier met deze persoon een gesprek over aan te gaan.
Ik ga eerst in gesprek met Mijn naaste
Ik zou hem/haar er eerst persoonlijk op aanspreken en de kans geven ermee te
stoppen. Als dat niet gebeurt, zal ik het melden bij de politie
Ik zou het eerst zelf proberen op te lossen
Als ik zou weten dat dit zin heeft en ik anoniem kan blijven zou ik het melden.
Dit moet iemand zeggen, waarvan ze het aanvaarden. de juiste persoon, die ze tot
nadenken geeft, Misschien wel de weg naar de huisarts, om er mee te kunnen
stoppen. Altijd de vraag, hoe zijn ze er ingekomen, door anderen, door makkelijk
geld te kunnen verdienen, wat is de oorzaak? Van daaruit moet je handelen,
Eerst kijken naar een oplossing, Politie kun je altijd inschakelen om te helpen,
Nooit meegemaakt. Ik denk dat ik eerst naar de direct aansprakelijke ouders zou
stappen
Vraag eerst toelichting aan persoon
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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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Anders, namelijk:















Aanval op hulpverleners moet keihard aangepakt worden
Alles Meer blauw!
Allles is belangrijk
Auto diefstal
Bedrijfsinbraken
Buitenlanders
Controle os geurwassers in stallen aanstaan en illegale dump van mest opsporen
Cybercrime
Diefstal in algemene zin. Ik denk dat daar veel criminelen mee beginnen en vandaar uit steeds
een stapje verder gaan in hun criminele bestaan.
Dienstbaar zijn
Drankmisbruik
Fietsdiefstal wordt in Deurne door politie ECHT onderschat. Oplossing meer fietsbeugels om
fietssloten aan te kunnen bevestigen. Lydl Deurne bij overweg is een beruchte diefstal-plaats.
Ook op plein voor AH Deurne diefstalgevoelig.
Fietsendiefstal, heeft weinig of geen prioriteit van de overheid en erg veel mensen hebben hier
last van.
Fout parkeren
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Handhaving in uitgaansgebied
Handhaving milieuwetgeving
Handhaving verkeersveiligheid ook bij scholieren en verkeershufters
Ik ben niet op de hoogte van de prioriteiten die de politie op dit moment hanteert. De Politie
dient wat mij betreft van al deze onderwerpen prioriteit te maken.
Ik vertrouw er op dat de politie de juiste keuzes maakt
Integriteitsschendingen
Internet criminaliteit
Intimidatie en diefstal
Kortere lijnen (in tijd) tussen het moment van proces-verbaal en afhandeling. Ik bedoel daarmee
de hele keten van strafrechtstoepassing.
Loslopende honden
Meer aandacht voor dit probleem in het onderwijs
Meer politie aanwezigheid op straat werkt meestal preventief. Bij tijd en wijlen ook 's avonds en
's nachts . Sluitingstijd uitgaansgelegenheden om 1:00 uur
Meer zichtbaar zijn
Normvervaging
Verkeer
Verkeer, hard rijden in de wijk
Verkeer: o.a. bellen achter stuur + snelheid
Verkeersdelicten
Verkeersovertredingen, o.a op stoep parkeren, fietsen zonder licht etc.

13

Als we specifiek kijken naar de drugshandel en/of –productie.

8. Hoe zou volgens u de aanpak van drugscriminaliteit
verbeterd kunnen worden?
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Anders, namelijk:




















Alle drug vrij geven laat iedereen maar gebruiken wat hij wil
Angst wegnemen bij burgers: staan er niet alleen voor. Samen optrekken.
Begeleiding
Beter gedoogbeleid wiet & XTC
Communicatie verbeteren tussen verschillende instanties.
De inbeslaggenomen drugs niet vernietigen maar verkopen, de beste methode om de handel te
bestrijden is om het zelf te beheersen.
Deels legaliseren van productie soft drugs
Door andere voorlichting waardoor burgers eerder melden.
Door opsporing te verbeteren
Door s avonds zichtbaar te surveilleren
Een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines in de 'totaalaanpak' van dit
probleem.
Eenduidig beleid soft drugs
Legaliseren (3x)
Legaliseren van soft drugs (2x)
Legaliseren van softdrugs productie
Legalisering (2x)
Leiders oppakken
Meer politie op straat
Meldpunt promoten
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Mentaliteitsverandering in omgeving
Oost europeanen beter in de gaten houden.
Op de middelbare scholen met personeel gaan luisteren en praten
Op lagere scholen al voorlichting geven,.
Plegers verplicht werken in afkickklinieken en met ouders van aan drugs overleden
kinderenoverleden drugs
Positief voorbeeld gedrag door ouders, meer positieve verbinding tussen mensen, onthaasting
van de samenleving.
Probleemgezinnen aanpakken kinderen toekomst geven.
Slimmer handhaven, bijvoorbeeld als er sneeuw ligt
Soft drugs legailseren
Softdrugs legaliseren (3x)
Veel goede voorlichting aan de gevolgen aan de jeugd en dit ook ieder jaar opnieuw veel en met
praktische voorbeelden van wat er kan gebeuren.
Veel meer politie (op straat) desnoods leger inzetten
Veel meer politie aanwezigheid op straat. Dit werkt preventief
Verkooppunten sluiten,niet gedogen
Vrij geven
Vrijgeven
Warmtescanners inzetten
Wietteelt te legaliseren
Witte boorden criminelen aanpakken, die gaan altijd vrijuit
Zolang andere er geen last van hebben lekker laten gaan. Zijn belangrijkere zaken.
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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 politie mee?
(41% = Ga zo door, verander niets
































?
? heb weinig verstand van dit onderwerp
's avonds drones inzetten
(Blijf) communiceren en ben veel in contact met burgers
Alert blijven op tips. Burger serieus nemen.
Als de politie door het centrum loopt, voorbij 'verdachte groepjes', lopen ze gewoon
door zonder te kijken.
Als hennep gelegaliseerd wordt en in legale produktie plaatsen gekweekt wordt haal je
het uit de criminele sfeer. Natuurlijk moet dit Europa wijd gebeuren omdat Brabant
berucht is voor export
Als het kan vaker door de wijken rondrijden, dan ziet de politie ook vast de rare snuiters
(die er niet thuishoren en/of zich verdacht gedragen).
Autoritairder zijn en respect afdwingen, harder en eerder optreden
Begrijp ik nu goed dat de gemeente en de politie er voor zijn om de drugshandel en/of productie te handhaven??? Tips: Pak het regionaal / landelijk aan, laat ze niet 'hoppen'
van de ene naar de andere locatie. Legaliseer soft drugs en tref ze in de portemonnee.
Pak de daders aan en kijk goed dat je niet de gezinnen te hard treft die in een drugspand
wonen.
Bekijk alle vabs in de gemeente
Benader gebruikers en hun ouders en achool
Bereikbaarheid,van betreffende gemeentambtenaar ,en eveneens bereikbaarheid van
politie....en ook dat eraktie ondernomen moet worden bij een serieuze melding b.v dier
vermoorden en het beschadigen van natuur, dus meer aktiebereidheid....
Beter luisteren naar de klachten en er iets
Betere controle op de bekende plekken
Betere opsporing
Betrek ex-dealers om meer kennis te krijgen
Bij jongeren ook de ouders meenemen zoals bij overmatig alcoholgebruik
Bij politie bekende dealers constant controleren
Blijf alert
Blijf alert bij uitgaansgebied centrum en zeilberg en ga met de eigenaren dit harder aan
pakken .
Blijf alert bij volwassenen /geef adequate voorlichting aan jongeren
Blijf allert en geef de mensen het gevoel dat er ook echt iets gedaan wordt wanneer je
iets meldt, anders geef je het op en denk je ik doe de moeite al niet meer, want ze doen
er toch niets mee. Ik snap de werkdruk volledig, maar toch. Laat je veel zien op plekken
waar over meldingen worden gedaan. Heel veel succes als politieteam.
Blijf er bovenop zitten
Blijf in contact
Blijf veranderen
Breng meer blauw op straat in de avonduren tussen 18-24 uur
Controle bij af/oprit A67
Controle leegstaande stallen
16







































De politie is nu vaak onzichtbaar. Zorg dat de politie met grote regelmaat zichtbaar is in
de wijken. Dit helpt criminaliteit voorkomen.
De wijkagent mag zich wel wat vaker laten zien en dan aantreffende personen
aanspreken en/of een praatje maken. Wordt hij wijzer van
Draai je niet om als je weet dat er iets loos is. Denk hierbij aan de locatie bij het oude
postkantoor.
Drugs vrij geven
Drugscriminaliteit intensiveren
Durf ze aan te pakken en wanneer dit gebeurt moet justitie ze ook berechten en niet 2
dagen later weer los op straat laten...
Eerder aanpakken en geld van drugskriemineel afnemen
Eerste vragen zijn niet handig gesteld. Ik weet t niet dat wil niet zeggen dat t niet
gebeurd
Er boven op zitten
Extra surveillance in ' risico gebieden'
Focus op criminaliteit waarbij mensen iets wordt aangedaan. Niet zeuren over softdrugs
als er niet voorzien wordt in een legale coffeeshop.
Ga eens een middag op een terras zitten, binnen twee uur weet je wie je moet hebben
Ga eens wat vaker bij de voor en achterdeur ook gevraagd binnen heb contact met de
mensen.
Ga HANDHAVEN !!! Geen gelul!!! Actie!!!
Ga meer in buitengebied rondrijden
Ga meer op de middelbare scholen kijken/ informeren en controleren want daar
gebeurd er meer dan je denkt. Er mag niet gerookt worden maar er wordt volop gedeald
op het IVOD
Ga niet in uniform en of herkenbare voertuigen
Ga ook eens na 20.oo uur op pad. Niet met 1 auto maar zeker met 5 auto's in Deurne
controleren.
Ga voor gecontroleerde legalisering softdrugs
Ga vooral kijken in de avond en nachttrein en bekijk hoe sommige mensen zulke dure
auto's kunnen betalen
Ga wandelen met een hond
Geef een betere inleiding bij deze vraag. De eerste zin zegt in feite niets.
Geen (3x)
Geen idee
Geen mening
Geen tip
Geen tips
Geen. niet mijn taak om met tips te komen
Gemeente moet een eigen wietkwekerij gaan runnen
Grijp in igv drugshandel. Het is heel herkenbaar aanwezig
Handel streng aanpakken. Damoclesbeleid stringent uitvoeren.
Handhaven!!!
Handhaving, optreden
Harder aanpakken
Harder aanpakken en criminelen geld afnemen zodat onschuldigen niet opdraaien voor
het verwijderen van drugsafval
Harder aanpakken.
Harder optreden (2x)
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Harder optreden en grote mond of respectloos gedrag tegenover hulpverleners niet
tolereren
Harder straffen meer controle ook het leger kan daarin helpend zijn
Hardere aanpak
Heb aandacht voor de echte criminaliteit en laat de mensen met rust die soms hun hond
op een hondenveldje los laten lopen om met een andere hond te kunnen spelen.
Hogere straffen/boetes/handhaving
Hou het laagdrempelig voor burgers om vermoedens te melden. Ik zelf zie wel eens een
scooter of fietser staan bij het blauwe kunstwerk in de Koolhof. Heb me wel eens
afgevraagd waarom je daar alleen gaat staan in hemelsnaam. Denk dan toch snel aan
drugshandel maar heb het nooit daadwerkelijk zien gebeuren. Geen bewijs dus meld je
niets. Misschien dat jullie met zulke 'vermoedens' ook wat kunnen.... vraag het wellicht
eens via social media om ook deze vermoedens in een pb door te sturen. Heel veel
succes!!!
Iets meer aanwezigheid
Ik ben erg bang dat er drugsafval gedumpt wordt op mijn grondgebied omdat ik dan alle
onkosten moet dragen om het op te ruimen. Dit vind ik erg onrechtvaardig. Ik vind dat
dit beleid veranderd moet worden.
In gesprek met de jongeren op straat
Infiltreren om ze de pakkans te verhogen
Intensieve controle bosgebied Deurne
Intensievere controles
Ipv belerend, confronterend acteren
Je zou jongeren die op jonge leeftijd weed gebruikten voorlichting kunnen geven in
klassen waarin zich kinderen bevinden tussen de 12 en 16 jaar. Volgens mij werkt dit
verhelderend.
Ken de werkwijze niet
Kijk niet alleen naar de grote drugsbendes maar ben je meer bewust van hoe drugs op
dit moment ''normaal'' is op scholen en uitgaansgelegenheden.
Laat de bevolking zien dat je er aandacht aan schenkt
Laat de wijkagent eens rondlopen met b.v. snuffelhond.
Loop mee, ontmoet
Luister naar de mensen
Luister wat er speelt in wijken
Maak iedereen er op attent dat er kritisch gekeken moet worden in de buurt en
omgeving, samen kunnen we dat aan.
Meer
Meer aanpakken bij de bron
Meer aanwezig te zijn.
Meer bevoegdheden voor de politie
Meer blaauw op straat. Dan ziet politie zelf meer en zouden mensen op straat de agent
informeren als er ergens iets loos is. Ik zie in onze omgeving NOOIT politie
Meer blauw op straat (2x)
Meer camera toezicht op bepaalde plekken (bv bij de vlieger), een plek waar je (evt
anoniem) drugshandel kunt meiden. bv via een website. ik zou er meer ru
Meer controle in het buitengebied kijk naar ruimte huizen /stallen welke verhuurd zijn
en controleer deze
Meer controle met name in het buitengebied / agrarisch gebied
Meer controle van panden i.o.m. belasting dienst en Fiod en energiemaatschappijen.
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Meer controles, meer contacten, wijkagenten
Meer de burger tegen moet treden die als kleine vis verstrikt raakt.
Meer en strengere controles
Meer handhaving
Meer handhaving en aanwezigheid
Meer handhaving!
Meer handhaving. Controle op straat. 'Hangplekken' beter in de gaten houden. Meer
voorlichting op scholen.
Meer op straat
Meer per fiets /lopend door de wijken
Meer politie om de drugs rotzooi in de klauwen te grijpen, minder buitenlanders binnen
halen.
Meer politie op straat
Meer politie op straat werkt preventief.
Meer routes rijden op donkere plaatsen bv parkeerplaatsen in centrum
Meer straatverlichting, zodat handel op straat of parkeerplaatsen minder aantrekkelijk
wordt
Meer surveilleren
Meer under cover acties
Meer uniformen op straat, meer controle op plastsen waarvan men weet dat er handel
is. Zeker in de (vroege) avonduren
Meer voorlichting vooral bij jongeren.
Meer zichtbare politie; fietsdiefstallen niet bagatelliseren; meer fietsslotverankerpunten bij winkels; zwembad etc.
Meer zichtbare surveillance
Minder papier meer om straat
Minder regels , hun onderbuik en realiteit volgen , gewoon aanpakken
Minder regels en opsluiten en niet naar huis sturen na een paar uur
Neem de burger serieus en doe waarvoor u aangesteld bent
Neem de tips uit deze enquete serieus
Neem meldingen serieus en koppel ook verschillende meldingen aan elkaar. Bij onze
buren ervaren wij al jaren geluids- en stankoverlast, en kindermishandeling en de laatste
tijd vermoeden we ook drugshandel. Verschillende instanties zijn betrokken maar er lijkt
gewoon niet Echt iets te gebeuren. Het blijft maar gericht op het helpen van deze
mensen terwijl er eens met harde hand opgetreden moet worden.
Neem mensen/burgers serieus
Netwerk klokkenluiders opzetten
Niet gedogen
Niets
Nog strenger
Nvt
O zero. Beleid en geen projectmatige maar constante handhaving
Ogen maar vooral oren open hebben
Onbekend
Onderneem
Onopvallend surveilleren
Ook bij een vermoeden serieus te werk gaan en luisteren naar burgers.
Ook rekening houden met gevolgen van uitzetting voor medebewoners.
Pak de grootste bazen
19









































Pak de jeugd harder aan, de straffen zijn te laag
Pak de producenten aan
Pak niet die kleine crimineel, maar de verhuurder van de schuren, de topbazen die het
grote geld verdienen.
Personen die s avonds in bushokjes, station, scholen staan te wachten aanspreken
Plukze wetgeving meer toepassen
Praat met jongeren
Probeer criminelen/overtreders langer vast te zetten (landelijk)
Probeer in de avonduren m
Probeer meer met bewoners te communiceren bij verdenkingen en melden
Probeer meer zichtbaar te zijn.
Proberen meer contact te maken met mensen die midden in de maatschappij staan en
die betrokken zijn met jongeren. zij weten vaak veel wat er zich afspeelt in deze situatie
betreffende drugs.
Proberen patronen te ontdekken. Indien voldoende mankracht kort op (vermoedelijke)
handel en productie zitten. Ontmoedigen en wanneer er duidelijke feiten liggen hard
ingrijpen.
Regelmatig controleren 'undercover' op de bekende plekjes
Scholen, media
Slimmer opsporen
Sneller reageren als er tips binnen komen over bijvoorbeeld een mogelijke kwekerij.
Sommige antwoorden zijn niet toereikend. Als ik iets niet signaleer wil het niet zeggen
dat het er niet is.
Steekproeven
Straf niet de gebrukers, maar de grote jongens harder aan
Strenger optreden
Toezicht intensiveren
Under cover gaan en plaatsen bezoeken waar veel jeugd zich ophoudt zoals in parker
Undercover tussen de mensen
Vaker controleren en surveilleren. Strenge straffen. Iets terug doen voor de
maatschappij
Vaker drugsacties
Van de overheid meer bevoegdheid vragen en krijgen en bij twijfel kunnen binnen vallen
Verbeter de voorlichting
Verhoog gevangenisstraffen en meer politie op straat
Verplichting melding buiten gebruik gestelde panden door de eigenaren bij de
gemeente. De gemeente regelmatig, periodiek en onaangekondigd deze panden
controleren.
Volg geen meldingen op over poepende hondjes in de wijk... ja het gebeurt echt!
Volg twitter, facebook enz
Vooral geen coffeeshops toestaan in de gemeente
Vooral inbrekers en oplichters vangen
Vooral op de uitwassen handhaven
Voorlichting meer. Schakel de burger meer in.
Voorlichting op de scholen ,door ex gebruilers ,maar zeker ook door een van de ouders
van de soms nog zeer jonge verslaafden.
Voorlichting op middelbare scholen (mits dat al niet gebeurd).
Vrijgeven
Weer een open loket en een balie wat toegankelijker
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Wees meer zichtbaar
Weet ik niet (2x)
Weet ik niet zou ik graag als antwoord kunnen aanklikken
Weet niet
Werk samen met buurtgenoten. Geef voorlichting. Vraag mensen of ze iets weten /
zien...
Wijkagent alert laten zijn
Zet meer in op handhaving en zicht op straat.
Zichtbaar
Zie 8.
Zie antwoorden boven
Zie vraag 8 (3x)
Zorg dat de burger vertrouwen krijgt in de politie en gemeente tav het afhandelen van
de delicten door er iets aan te doen!
Zorg dat je je regelmatig laat zien waar jongeren aanwezig zijn en ga met ze in gesprek
of laat iemand meelopen die dit wereldje kent.
Zorg dat je mensen hebt in alle wijken en dat deze contact hebben met de mensen die
er wonen. Door gewoon wat praatjes te maken hoor je al veel denk ik.
Zorg voor meer toezicht en handhaving in buitengebied
Zorg voor politiemensen tussen de mensen waarvan niemand weet dat het een politie
agent is
Zwaarder straffen
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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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