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1. Rechte tellingen
Overvallen en de media
Onze gemeente is de laatste weken vaker in het nieuws geweest, al zijn het niet de goede
redenen om media-aandacht te krijgen. In de landelijke en lokale kranten, op social media en
op tv was onze gemeente te zien.

7 “De media beïnvloeden mijn gevoel van veiligheid”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Begrijpelijk gezien dit een belangrijke informatie bron is
Hoe meer je het hoort hoe onveiliger je voelt
Je hoort en ziet nu alles wat er is gebeurd. Als dit gewoon nergens gepubliceerd
word ben je er niet of minder snel van op de hoogte en hoef je je ook niet onveilig
te voelen.

Mee eens




Als je het niet hoort weet he het niet...
Heel simpel, wat niet weet wat niet deert.
Berichtgeving is verder prima ook online.
Het gaat erom of je het toelaat, dat je beïnvloed wordt. Toch .... als je hoort, dat er
in een paar weken meer overvallen/inbraken zijn geweest, dan in 10 jaar ervoor,
bekruipt je het gevoel, dat er toch echt iets mis is. In ons dorp .... in onze
samenleving .... Respect voor .... politie, ambulance-personeel, huisartsen en ....
bovenal .... ouderen! Het lef om een zwakke oudere te beroven .... Normbesef ... ver
te zoeken.
Ik vraag me ooit af of dingen erger gemaakt worden of wel juist in de media komen.
Maar we moeten wel op de hoogte gehouden worden.
Minder aandacht in de media gaan geven dan maak je ook niemand wakker
Sommige berichten zaaien paniek.
Wel een beetje mee eens. Neem het voorbeeld project X. Wanneer de media daar
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niet zoveel aandacht aandacht aan zou geven, loopt het ook niet zo uit de hand.
Ze bezorgen je eerder meen onveilig gevoel
Ze verzwijgen teveel en praten teveel goed als er iets gebeurd is, wat niet
verzwegen kan worden, daarbij veroordelen ze de mensen die een andere mening
erop nahouden/ die rechts denken
Hoe meer aandacht hoe beter , worden we met z’n allen alerter .
En de inbrekers geven het in dit gebied op . Wordt het misschien toch iets veiliger
voor ons . Snap dat dit egoïstisch gedacht is !
Ik heb er niets van meegekregen via de media
Ik voel me veilig maar ben pas tevreden als de dader gepakt is. Te weinig bewijs en
zo kan het zijn dat op dezelfde plek weer een overval is. Dat is toch om moedeloos
van te worden. 1 dader en meerdere slachtoffers dat moeten we toch niet willen.
Jammer dat burgernet niets meer meld over deze zaken. Heeft ook veel bereik lijkt
mij.
Afhankelijk hoe het vertaald wordt in de media
Afhankelijk waar de berichtgeving vandaan komt. regionale kranten kloppen het
verhaal op.
Als ik in de krant lees dat de wijkagenten hun diensten verplaatsen van de middag
naar de avond, dan is het voor overvallers in het vervolg gemakkelijker om voortaan
's middags toe te slaan. Dergelijke uitspraken (al dan niet waar of afleiding?!?)
hoeven niet gepubliceerd te worden. Ik vind het belangrijker dat ze 24/7 alert zijn
en niet slechts een gedeelte van de dag.
De media beïnvloeden mijn gevoel van veiligheid niet, maar zorgen er wel voor dat
je je in bepaalde situaties/gesprekken vervelend voelt omdat andere mensen nu
van mening zijn dat Laarbeek bestaat uit een paar criminele dorpen.
Ik vind het wel goed die extra aandacht in de krant/media omdat je toch beter op
gaat letten als je rare dingen ziet. Dus ik ervaar het niet als negatief maar juist
positief, als iedereen een beetje beter om zich heen kijkt dan worden dingen
misschien ook voorkomen of sneller opgelost.
Mij beïnvloeden ze mijn gevoel van veiligheid niet, maar kan mij voorstellen dat ze
dat bij andere mensen wel doen.
Ik vind dat iedereen het recht heeft om te weten wat er in hem of haar buurt
gebeurt!! Alleen in sommigen gevallen klopt de media niet altijd
Is toch de waarhijd
Nee dat hebben de overvallers gedaan, dat veilig gevoel weggehaald.
Je word gewoon bang in je eigen dorp..dat is echt te gek voor woorden..je moet je
veilig gaan voelen...hoop echt dat de daders gauw gepakt worden..
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiLaarbeek
Overvallen in Laarbeek
Buurtpreventie-app
Oproep burgermeester
Overvallen en de media
07 december 2018 tot 17 december 2018
534
4,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
17 december 2018
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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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