Publieke raadpleging onder de inwoners van Uden over de
veiligheid
20 december 2019
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Samenvatting
Veiligheid in Uden
Bij vraag "1 Als u de veiligheid in uw buurt een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10,
welk cijfer zou u dan geven?" kent 40% van de respondenten een 8 toe. Het gemiddelde cijfer is 7,3.
Op vraag "2 Heeft u een buurtpeventie-app in de buurt?" antwoordt 38% van de respondenten:
"Nee". 35% van de respondenten antwoordt met: “Ja
Op vraag "2.1 Bent u aangesloten bij een buurtpreventie-app in uw buurt?" antwoordt 76% van de
respondenten: "Ja". 23% van de respondenten antwoordt met: “Nee”.
Op stelling 2.1.1 ‘Een buurtpreventie-app geeft mij een verhoogd gevoel van veiligheid in mijn buurt’
antwoordt in totaal 54% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 19% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag "2.1.2 Waarom bent u geen lid van de buurtpreventie-app?" antwoordt 32% van de
respondenten: "Ik heb geen interesse".
Op vraag 3 Wat kan er volgens u nog (meer) worden gedaan om de veiligheid in uw buurt te
versterken? Antwoordt 42% van de respondenten met een suggestie.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipUden, waarbij 204 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Veiligheid in Uden
Veiligheid gaat ons allemaal aan. De ene inwoner voelt zich echter sneller veilig dan de
andere inwoner. Hoe staat het met uw veiligheidsgevoel in uw buurt?

1 Als u de veiligheid in uw buurt een rapportcijfer zou mogen
geven van 1 tot en met 10, welk cijfer zou u dan geven?
(1 = helemaal niet veilig, 10 = heel veilig)
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Bij vraag "1 Als u de veiligheid in uw buurt een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10,
welk cijfer zou u dan geven?" kent 40% van de respondenten een 8 toe. Het gemiddelde cijfer is 7,3.

Toelichting
2 •
•

Er is in deze buurt wel eens wat gebeurd. De straten zijn te verlaten
's avonds en niet goed verlicht .
In de Vijfhuizerweg wordt veel te hard gereden. Vooral door motorrijders, die in de
zomermaanden met 100 per uur de weg heel onveilig maken, Overigens voel ik me wel
veilig mbt inbraak e.d.

3 •
•

Coureurs die denken dat de bronkhorstsingel een snelweg is..
Verkeersveiligheid laat sterk te wensen over!

4 •

Er wordt door de landbouw wektuigen die vaak heel lang en breed zijn heel hard gereden
op de wegen waar dit maar 60 mag en tractoren zelf niet harder mogen dan 25 km per uur
scheuren ze over de binnen wegen met de telefoon aan hun oor

5 •

Kruising lage heuvelstraat en heuvelstraat nieuwstraat is erg aan het verzakken veel te
hoog voor auto's
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6 •

•
•
7 •
•

•

8 •
•
•

De straat wordt, ondanks het een 30 km zone is, nog steeds door veel mensen gezien als
racebaan.
Vanaf eind oktober is het een walhalla voor vuurwerk afstekende jongeren; pakkans is nul.
Voetpaden worden massaal gebruikt als fiets/brommer paden.
Op de parkeerplaats bij FC de Rakt zijn regelmatig hangjongeren te vinden. Dit geldt ook
voor de dug outs bij de honkbalclub. Het is een publiek geheim dat hier ook wordt gedeald.
Pas mijn portemonnee “verloren”.
De lokale dealers worden steeds brutaler en hebben er geen moeite mee dat ze
publiekelijk bezig zijn. Elke keer dat ik het zie zou ik het willen rapporteren maar je weet
gewoon dat ze erachter komen wie ze verlinkt heeft en dat risico ga ik niet aan.
Er ligt veel puin in de brandgangen kleefsestraat . stoeptegels hoek salmstaat /
leeuweriksweg liggen los .
( er zit gat onder) . op vele stoepen liggen pdb zakken waar afkeurstikker op staat . kortom
er is nog wel wat te doen
In het park van de cellostraat is slechte verlichting en daardoor een mooie plek voor
hangjongeren e.d. Tevens is in de buurt van het verlaten huisje achter de poort van Uden
regelmatig wat te doen. In het donker je hondje uitlaten is geen pretje in dit park
Er zijn nog steeds mensen die inde 30 km zone met 50 of meer langskomen, ook bij de
kinderspeelplaats.
Fietsenrek werd van buurmans auto gestolen op onze gezamenlijke parkeerplaats achter
het app complex
Vanwege de nabijheid van de flats met een zeer gevarieerde bevolking kan ik geen hoger
cijfer geven.

5

Op het gebied van veiligheid, kunnen burgers zelf in actie komen om de veiligheid in de buurt
te vergroten. Een van de initiatieven is de oprichting van een buurtpeventieapp. Buurtbewoners gebruiken de groepsapp (WhatsApp) om verdachte situaties in hun
buurt te signaleren of andere informatie over veiligheid in de buurt of wijk te delen.

2 Heeft u een buurtpeventie-app in de buurt?

(n=202)
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Op vraag "2 Heeft u een buurtpeventie-app in de buurt?" antwoordt 38% van de respondenten:
"Nee". 35% van de respondenten antwoordt met: “Ja”

Toelichting
Ja

•
•

Ben er niet bij aangesloten, maar we schijnen er volgens het bordje een te hebben
Was aangesloten bij next door, maar dat blijkt nu 1 grote marktplaats te zijn en
volgens het tv programma Radar ook niet Okay qua privacybeleid

Nee

•

N.v.t

Weet ik
niet

•
•

Ik gebruik geen mobiele telefoon.
Nee of weet ik niet....
contact in een grote straat is beperkt, handig als je deze info ergens zou kunnen
opvragen na identificatie bijv. landelijk portaal met digid id?
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2.1 Bent u aangesloten bij een buurtpreventie-app in uw
buurt?
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Op vraag "2.1 Bent u aangesloten bij een buurtpreventie-app in uw buurt?" antwoordt 76% van de
respondenten: "Ja". 23% van de respondenten antwoordt met: “Nee”.

Toelichting
Ja

•
•

Wel Buurtapp kennedylaan + we hebben een vertegenwoordiger in andere app
Zie boven

Nee

•

Is een onbeveiligde app, iedereen die in de buurt woont kan hier allerlei info uit halen
die misbruikt kan worden
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2.1.1 ‘Een buurtpreventie-app geeft mij een verhoogd gevoel
van veiligheid in mijn buurt’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de steling?)

(n=53)
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Op stelling 2.1.1 ‘Een buurtpreventie-app geeft mij een verhoogd gevoel van veiligheid in mijn buurt’
antwoordt in totaal 54% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 19% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee
eens

•

Is ook niet veel meer dan een gevoel als het gaat over inbraken dan gebeuren deze
vaak op tijdstippen dat niemand iets signaleert
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2.1.2 Waarom bent u geen lid van de buurtpreventie-app?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
35%

32%

30%

30%

(n=15)
31%

25%
20%
15%
10%
5%

7%

5%
0%

0%
Mijn telefoon Ik ben bang dat Ik denk niet dat
ondersteunt
ik constant
WhatsApp
geen WhatsApp
berichten
buurtpreventie
binnen krijg via de buurt veiliger
de groep
maakt

Ik heb geen
interesse

Andere reden

Weet niet

Op vraag "2.1.2 Waarom bent u geen lid van de buurtpreventie-app?" antwoordt 32% van de
respondenten: "Ik heb geen interesse".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•

Ik ben door niemand benaderd
Is een onbeveiligde app, iedereen die in de buurt woont kan hier allerlei info uit halen die
misbruikt kan worden
Niet in onze buurt, hebben een straatapp
Nog niet gedaan
Teveel erop wat niets met veiligheid te maken heeft
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3 Wat kan er volgens u nog (meer) worden gedaan om de veiligheid in uw
buurt te versterken? (n=196)
Suggestie (42%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpakken vervuilers . stoep repareren , en geen verzamelplaatsen pbd zakken , zodat
mensen vuil voor hun eigen deur moeten aanbieden . blijft het staan met stikker weet je van
wie het afkomt.
Alle woningen ook buitenverlichting aan- led, kost weinig stroom- boa’s door de wijken in
hetvweekend
App
Beter op elkaar en op elkaars spullen letten.
Betere bestrating
Betere en kortere communicaatie met professionals zoals gemeente en politie maar ook met
de welzijnsorganisatie
Betere straatverlichting (2x)
Betere verlichting
Betere verlichting in steegjes en brandgangen
Boa in de avond ivm hangjeugd
Boa’s vaker surveilleren
Buurt app
Buurtpreventie
Buurtpreventie app (2x)
Camera s
Camera subsidie collectieve inkoop
Camera's
Camera's op parkeerplaats nieuwe Markt
Cameras bij de fiets tunnels van/naar uden zuid
Cameratoezicht
Controle (steekproeven), meer lantaarnpalen
Creperen kruispunt
Dat er eens meer Boa,s doorde buurt
Dat er geluisterd word door gemeente en politie. Info bijeenkomsten door wijkagent en
gemeente
De wisent en taurus uit de bossen bij Slabroek halen zodat de Udens heide weer bezocht kan
worden
Drempels en eenrichtingweg van maken (Boekelsedijk)
Een betrokken wijkagent
Goed contact met de wijkagent vanuit de buurt via een vaste contactpersoon, die dan ook in
de buurt bekend is.
Goede verlichting en goed zicht; d.w.z. struiken goed gesnoeid.
Goede verlichting ook in parken
Handhaven (3x)
Handhaving
Hangjeugd een eigen plek geven
Hangjeugd in de gaten houden
Iets doen tegen de hardrijders
In het weekend vrijdag avond en zaterdag avond komt er redelijk wat jeugd door de straat
vanaf het centrum dus tussen 1 en 4 snachts wat meer patrouilles door de politie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer betrokkenheid van de bewoners
Meer blauw , of meer handhavers in de wijk, die dan ook echt HANDHAVEN!
Meer blauw op straat (2x)
Meer blauw op straat!
Meer controle
Meer controle door overheid en niet alleen in het centrum
Meer drempels, auto's rijden hier veel te hard
Meer handhaving op o.a. parkeren
Meer politie (2x)
Meer politie / BOA's
Meer politie controle.
Meer politie die rijden door de wijk
Meer politie in de wijk zichtbaar
Meer politie laten wandelen
Meer politie op straat. Met name zodra schemering valt.nze moeten zich zelf meer laten zien
op straat.
Meer politie zichtbaar op straat
Meer screening van de inwoners
Meer surveillance ZICHTBAAR van politie.
Meer toezicht (2x)
Meer toezicht door politie/boa vooral in de avonden en weekenden
Meer toezicht.
Meer verlichting
Meer verlichting in brandgangen
Meer verlichting op donkere plekken
Meer zichtbaar politie op straat
Mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid
Misschien eens kennis maken met de onbekende buurtagenten en wellicht eens een
surveillance door de straat
NextDoor, Ledenlijst, alles dat bekendheid in buurt kan verhogen
Op de parkeerplaats bij FC de Rakt kan meer worden gecontroleerd door politie om een
signaal af te geven. Hangjongeren vragen om ID bewijzen, vragen wat ze aan het doen zijn etc.
Dit zorgt ervoor dat ze hun heil ergens anders zoeken
Parkeerplaats savonds surveillance politie of boa
Politie meer zichtbaar op straat, alhoewel het al meer lijkt dan voorheen!
Politie zichtbaar en onzichtbaar
Samen!!!alert zijn!!
Sleutelhangeralarm promoten / te koop aanbieden via Gemeentehuis, Bieb e.d.
Sociale controle en communiceren met elkaar
Vaker BOA"s
Verbieden van alle vuurwerk
Verkeersaanpassing
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid verbeteren
Verlichting in parken.verbetering fietspaden
Verlichting, controle
Voornamelijk de verkeersveiligheid verhogen. Dit betreft fietsen op de trottoirs door alle
leeftijds categorieën en beveiligen van voetgangers oversteekplaatsen
Wijk toezicht
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•
•

Zeker doordeweeks: Jeugd tussen 12 en 17 jaar na 23.00 uit de openbare ruimten weren:
Ouders?
Zichtbaar aanwezig zijn politie
en Boa (voorheen dame

Ik heb geen suggesties (37%)
Weet niet (21%)
Toelichting
Suggestie: •

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Bij de rotonde Wilhelminastr./Birgittenessenstr. vanaf de snelweg een extra
zebrapad en beide zebrapaden verlichten. Je wordt als overstekende niet gezien,
zéker in het donker. Ook snelheidsbeperking instellen. 100 meter voor tot 100
meter na de rotonde een beperking tot 30 km. per uur. Er wordt erg hard over de
rotonde gereden. Ik heb al diverse bijna ongevallen gezien. Als iemand met een
rolator oversteekt vanaf het flatgebouw hou je je hart vast.
Laat ons niet afwachten totdat het een keer écht mis gaat.
Controle op prullenbakken doet de gemeente, maar niemand controleert sociale
aspecten van veiligheid....drugs, gedrag op straat....vooral in de avonden/nacht.
Dat zal wel niet kunnen vanwege het kostenplaatje maar als ze is een dag in de
maand op de binnen wegen gaan posten dan zou het boetes regenen voor te
hard rijden en de telefoon
De bezuinigingsdrift vd overheid is waanzinnig....criminelen zijn zodoende in de
kaart gespeeld.
De professionals zouden meer pro-actief richting de buurt moeten zijn. Niet alleen
informatie verstrekken als een incident of calamiteit is gebeurd. Maar tijdens of
vooraf een voorval. De buurt kan dan actief deelnemen aan het oplossen van een
probleem
Duidelijke 30 km voor de speelplaats / overstekende kinderen op t kruising
Er is best veel interactie (drugs?) tussen de flatwijk en enkele bewoners van de
appartementen aan de Julianastraat.
Er wordt veel te hard gereden in de wijk ..zeker op de Wislaan en de
Muntmeester! Echt remende maatregelen worden er niet genomen,
snelheidscontroles zijn er niet en er staat slecht aangegeven wat de maximale
snelheid is.komt bij dat de bochten te haaks en de wegen te smal
zijn.levensgevaarlijke situatie
Hangjeugd problemen, Muzerijk, Geluids overlast fikkie stoken, schelden naar
passanten.
Hondenuitlaatveldje Muziekplein wordt nu vernieuwd; prima. Verlichting rondom
veldje is echter zeer matig. Zeker nu in de winter is het daar echt donker.
Ik kan me voorstellen dat mensen zich hier minder veilig voelen. Door het goed te
verlichten en de struiken kort te houden, wordt dit beter.
Park achter tennispark Hoeven en naast wijk Breukrand en Hurk is niet verlicht.
Hier lopen en fietsen 's avonds nog veel mensen. Hoor van diverse dat ze andere
route kiezen als het donker is.
Wat wordt er eigenlijk met veiligheid bedoelt. veiligheid in het verkeer. Veilige
omgeving. veilige buurt
Zie nooit iemand surveilleren
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Weet niet

•

Er wonen een paar dubieuze mensen in de straat. We kunnen ze niet betrappen,
maar het klopt niet. ‘S nachts bezoek, vroeg weg en niet veel later terug. Vage
figuren die al eerder met politie in aanraking zijn geweest die op visite komen en
binnen 15min weg gaan.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipUden
Udens Weekblad
Veiligheid in Uden
10 december 2019 tot 20 december 2019
6
204
6,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
20 december 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Udens Weekblad.
Op 10 december is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 18 december is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar geslacht en leeftijd

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipUden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Udens Weekblad en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Uden vergroten.
Via het panel TipUden.nl kunnen alle inwoners van Uden hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipuden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipUden is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen over dit
initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipUden maakt het gemakkelijk om zonder veel
moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Centrum’, ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en
‘Vuurwerk’.
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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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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