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1. Uitwerking enquête 
 
2. Bijlage: Open vraag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Gemeente Sint Anthonis 
Oktober 2006       Vereniging Peelbelang Landhorst 



 
 

RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID 
 

 
GEMEENTE SINT ANTHONIS/ 

KERN LANDHORST 
 
 
Aantal uitgezet: 288       
Retour ontvangen: 87 
Respons: 30% 
 

 
 
 
 

 

UW WOONOMGEVING 
 
 
 

 
1. Bewoners in het buitengebied of in de kern van een dorp kunnen de veiligheid in hun 

directe leefomgeving verschillend ervaren. Wilt u aangeven of u binnen of buiten de 
bebouwde kom van Landhorst woont? 
 
   59  Binnen de bebouwde kom 
   28 Buiten de bebouwde kom 

 
 
2. In deze vraag komen een aantal voorzieningen en eigenschappen van uw dorp/wijk aan de 

orde. Kunt u voor elke voorziening en eigenschap aangeven of u daar tevreden of 
ontevreden over bent? 

 
 
 

  
 

Tevreden 

 
 

Neutraal 

 
 

Ontevreden

Weet niet/ 
geen 

mening  
 

2.1 Straatverlichting 48% 23% 28% 1% 
2.2 Onderhoud straten/pleinen/trottoirs/groen 38% 23% 36% 3% 
2.3 Verkeersveiligheid 33% 29% 33% 5% 
2.4 Sociale veiligheid  61% 32%   4% 2% 
2.5 Voorzieningen voor jongeren  41% 32% 11%       15% 
2.6 Voorzieningen voor ouderen  63% 26%   1% 9% 
2.7 Dienstverlening politie 28% 37% 10%       25% 
2.8 Dienstverlening gemeente 24% 41% 24%       10% 
2.9 Uw buurt als geheel 72% 21%   3% 3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Hieronder volgen een aantal stellingen. Zou u per stelling aan willen geven in hoeverre deze 
 van toepassing is op uw woonsituatie. 
 
 

3.1  Stelling 1: De mensen in dit dorp/deze wijk kennen elkaar nauwelijks. 
 3% 5% 92% 0% 
 Juist  Neutraal  Onjuist  Geen mening/ weet niet  

 
 
3.2  Stelling 2: De mensen in dit dorp/deze wijk gaan prettig met elkaar om. 

 82% 14% 2% 1% 
 Juist  Neutraal  Onjuist   Geen mening/ weet niet  
     

 
3.3 Stelling 3:  Wanneer het nodig is, kan ik rekenen op mijn dorps-/wijkbewoners. 

 83% 13% 0% 4% 
 Juist  Neutraal  Onjuist   Geen mening/ weet niet  

 
 
3.4 Stelling 4: In dit dorp/deze wijk is veel saamhorigheidsgevoel bij de bewoners. 

 77% 15% 3% 4% 
 Juist  Neutraal  Onjuist   Geen mening/ weet niet  

 
 
3.5 Stelling 5: Ik voel mij veilig in dit dorp/deze wijk. 

 85% 7% 7% 1% 
 Juist  Neutraal  Onjuist   Geen mening/ weet niet  

 
 
4. Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in uw dorp/wijk? 
 

 95% Ja    
  0% Nee    
   4% Geen mening  
 
 

5 Bent u in het afgelopen jaar actief geweest om de leefbaarheid en veiligheid in uw 
 dorp/wijk te verbeteren. 

 
 57% Ja     
 30% Nee     
 13% Geen mening/weet niet  

 
 
6. Zou u bereid zijn mee te werken aan acties of projecten bij u in het dorp/de wijk, om de 
 leefbaarheid en de veiligheid te vergroten. 

 
21% Zeker wel     
46% Waarschijnlijk wel    
24% Misschien wel, misschien niet  
8% Waarschijnlijk niet    
1% Zeker niet     

 
 
 



 

GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID 
 
 
 
7. Kunt u een rapportcijfer (van 1 tot 10) geven voor de veiligheid in uw dorp/wijk?  

 
   Cijfer:  7,3 

 
8. Er volgen nu een aantal probleembeschrijvingen die in uw dorp/wijk mogelijk voor 
 kunnen komen. Kunt u aangeven of u denkt dat deze inderdaad in uw buurt 
 voorkomen en hoe vaak dit volgens u voorkomt.  

   
Komt vaak 

voor 

 
Komt soms 

voor 

 
Komt (bijna) 
nooit voor 

Weet niet/ 
geen 

mening 

8.1 Geluidsoverlast door verkeer 9% 33% 56% 1% 
8.2 Geluidsoverlast door bedrijven 1% 13% 84% 2% 
8.3 Bekladding van muren/ Graffiti 0%   3% 90% 6% 
8.4 (Geluids)overlast door jongeren 0%       16% 82% 2% 
8.5 (Geluids)overlast door 

omwonenden/buren 
1% 13% 84% 2% 

8.6 Stankoverlast door bedrijven 9% 51% 38% 2% 
8.7 Dronken mensen op straat 1% 14% 78% 6% 
8.8 Slecht onderhouden groen 9% 36% 48% 6% 
8.9 Kapotte openbare verlichting 6% 53% 38% 2% 

  8.10 Rommel en/of vuil op straat     14% 29% 55% 2% 
  8.11 Hondenpoep op straat 6% 43% 47 3% 

  8.12 Vernielingen aan bushokjes en/ 
of telefooncellen 

1%   4% 76%       18% 

  8.13 Andere vormen van vandalisme 0% 23% 67%       10% 
  8.14 Drugsoverlast 2%   6% 77%       14% 
  8.15 Geweldsdelicten 0%   4% 82%       14% 
  8.16 Inbraak in woningen 3% 59% 32%         6% 
  8.17 Bedreiging 0%   8% 82%       10% 
  8.18 Aanrijdingen 0% 40% 53% 6% 
  8.19 Agressief verkeersgedrag 2% 41% 51% 6% 
  8.20 Te hard rijden      30% 49% 17% 3% 
  8.21 Lastig vallen van mensen op 

straat. 
2%   3% 84%       10% 

  8.22 Fietsendiefstal 1% 20% 69%       10% 
  8.23 Diefstal uit/van auto’s 0% 43% 45%       12% 
  8.24 Beschadiging of vernieling van 

auto’s 
0% 22% 68%       10% 

  8.25 Tasjesroof 1%   1% 87%       10% 
 
9. Kunt u van de in vraag 8 genoemde probleembeschrijvingen, drie 
 probleembeschrijvingen noemen die volgens u het belangrijkste zijn?  
       Graag de nummers (8.1 t/m 8.25) van de voorvallen noteren. 
  Bij de beantwoording van deze vraag zijn de volgende probleembeschrijvingen het vaakst 

 genoemd: 
  

1   Te hard rijden (8.20)        22%  ** 
2 Inbraak in woningen (8.16)            10% 
3 Kapotte openbare verlichting (8.9)        9% 
 

** Percentage van de respondenten dat deze probleembeschrijving genoemd heeft op de 1e, 2e of 
3e plaats (in dit voorbeeld: 22% van de respondenten heeft “te hard rijden” als 
probleembeschrijving op de 1e, 2e of 3e plaats genoemd). 



 
10. Voelt u zich wel eens onveilig in uw dorp/wijk? Zo ja, hoe vaak? 

 
         Ja, vrijwel dagelijks      2%     
      Ja, meerdere keren per week    0%    
         Ja, ongeveer één keer per week   2%    
         Ja, ongeveer één keer per maand    4%    
       (Vrijwel) nooit (ga door naar vraag 12)  89%   
       Geen mening/weet niet      2%  
 
 
11. Wat is de oorzaak van uw gevoel van onveiligheid? Er zijn meerdere antwoorden 
 mogelijk. 

 
 Het gevoel van onveiligheid komt door: 

        
 
12. Komt het wel eens voor dat u …………… 
 
 

12.1 ’s avonds de voordeur niet open doet omdat u het niet veilig vindt? 
 5% 17% 71%                    7% 
 Vaak Soms (Bijna) nooit Geen mening/weet niet 

 
 
12.2 omrijdt of omloopt om onveilige plekken in uw dorp/wijk te vermijden?          

 0% 8% 86% 6% 
 Vaak Soms (Bijna) nooit Geen mening/weet niet 

 
 

      12.3       bepaalde plekken in uw dorp mijdt omdat u ze niet veilig vindt? 
 0% 6% 89% 5% 
 Vaak Soms (Bijna) nooit Geen mening/weet niet 

 
 

      12.4  probeert te voorkomen dat u ’s avonds alleen buitenshuis moet? 
 0% 10% 80% 9% 
 Vaak Soms (Bijna) nooit Geen mening/weet niet 

 
 
      12.5  uw kinderen uit veiligheidsoverwegingen niet naar bepaalde plekken of   
  gelegenheden in uw dorp of elders in de gemeente Sint Anthonis laat gaan? 

 1% 15% 47% 37% 
 Vaak Soms (Bijna) nooit Geen mening/ 

weet niet/N.v.t. 

 Geluidsoverlast                                                         2% 11.1  
 te weinig verlichting                                                  5% 11.2  
 te weinig toezicht                                                      3% 11.3  
 Hangjongeren                                                           2% 11.4  
 gebrekkig onderhoud openbare ruimte en afval       1% 11.5  
 Geweldsdelicten                                                       1% 11.6  
 openbaar drugsgebruik                                            1% 11.7  
 Vandalisme                                                               2% 11.8  
 Medebewoners                                                         1% 11.9  
 Diefstal                                                                     5%   11.10  
 eerdere ervaringen                                                   1%   11.11  
 anders, namelijk ……………                                    3%   11.12  
 geen mening/weet niet                                           73%   11.13  



13. Kunt u aangeven of er plekken in uw dorp of buurt zijn die u onveilig vindt?  
 
Zie bijlage. 
 
 
 

14.  Wat zijn volgens u de belangrijkste problemen in uw dorp/buurt die met voorrang zouden   
       moeten worden aangepakt? Onder aan de vraag kunt u eventueel uw keuze toelichten. 
 

U mag hier maximaal 5 antwoorden aankruisen. 
 
 

5% Geluidsoverlast verkeer 14.1  
1% Ander vormen van geluidsoverlast  14.2  
1% 
0% 

Fietsendiefstal 
Vernieling aan fietsen 

14.3 
14.4 

 

1% Autodiefstal 14.5  
0% Vernielingen aan auto’s 14.6  
2% Diefstal uit auto’s 14.7  
9% Woninginbraken 14.8  
5% Geweld op straat 14.9  
1% Jeugdcriminaliteit   14.10  
1% Bedreiging   14.11  
7% Hondenpoep op straat   14.12  
2% Aanrijdingen    14.13  

  20% Te hard rijden   14.14  
  16% Verkeersveiligheid   14.15  

1% Parkeeroverlast   14.16  
5% Rommel en vuil op straat   14.17  
0% Bekladding van muren/ Graffiti   14.18  
0% Overlast door omwonenden   14.19  
0% Dronken mensen op straat   14.20  
1% Drugsgebruik   14.21  
7% Defecte openbare voorzieningen (straatverlichting, bushokjes, 

telefooncellen) 
  14.22  

1% Overlast jongeren   14.23  
3% Vandalisme   14.24  
6% Geen mening/weet niet   14.25  
5% Anders, namelijk …………………………………………………………   14.26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SLACHTOFFERSCHAP 
 

 
 

 
15. Kunt u aangeven of u of één van uw gezinsleden in het afgelopen jaar slachtoffer is  
        geworden van één van de volgende voorvallen en/of misdrijven. Zou u daarbij ook 
 willen aangeven hoe vaak dit voorgekomen is? 
 
 

 Hoe vaak voorgekomen 
in het afgelopen jaar 

 
in uw eigen dorp/ 
de gemeente Sint 

Anthonis: 

Hoe vaak voorgekomen 
in het afgelopen jaar  

 
buiten de gemeente 

Sint Anthonis: 

 
 

  

15.1    Inbraak in uw woning 7% 9% 

15.2    Inbraak in uw auto 3% 8% 

15.3    Fietsendiefstal 5% 5% 

15.4    Autodiefstal  3% 5% 

15.5    Tasjes-/portemonnee roof 3% 1% 

15.6    Diefstal van andere zaken 7% 2% 

15.7    Beschadiging/vernieling aan de auto 2% 9% 

15.8    Beschadiging/vernieling van fiets               14% 6% 

15.9    Bedreiging zonder lichamelijk geweld                 3% 2% 

15.10  Bedreiging met lichamelijk geweld  0%                 1% 

15.11  Slachtoffer van mishandeling 0% 0% 

15.12  Oplichting of afpersing 1% 0% 

15.13  Agressief verkeersgedrag               26%              66% 

15.14  Aanrijding met doorrijden 0% 1% 

15.15  Aanrijding waarbij ander niet doorreed 6% 7% 

   

                 
 
 

16. Heeft u van het bij vraag 15 vermelde voorval/misdrijf aangifte of melding gedaan bij de 
 politie? 
 
 22% Ja    
 18% Nee     
  60% Niet beantwoord/ geen mening     
  



 
  

Tot slot volgen nu een aantal vragen over het functioneren van  
de gemeente, politie en het Platform Lokale Veiligheid. 

 
 
 

17. Vindt u dat de gemeente veel, voldoende of weinig aandacht heeft voor de veiligheid in  
 uw dorp/wijk? 

 
  3% Veel aandacht    
37% Voldoende aandacht  
37% Weinig aandacht   
23% Geen mening/weet niet  

     
 
18. Vindt u dat de gemeente voldoende doet om bewoners bij verbetering van de veiligheid  
 te betrekken? 

 
31% Ja     
23% Nee, omdat ….   
46% Geen mening/weet niet  

 
 
19. Vindt u dat de politie veel, voldoende of weinig aandacht heeft voor de problemen in uw 
 buurt? 

 
  0% Veel aandacht   
31% Voldoende aandacht  
26% Weinig aandacht   
43% Geen mening/weet niet  

 
 
20. Vindt u dat de politie voldoende doet om bewoners bij verbetering van de veiligheid te 
 betrekken? 
 

21% Ja 
22% Nee, omdat………………………………… 
57% Geen mening/weet niet  

 
 
21. Bent u op de hoogte van het bestaan van het "Platform Lokale Veiligheid" in de 
 gemeente Sint Anthonis?  
 

38% Ja     
48% Nee      
14% Geen mening/weet niet   

 
 
22. Kent u de vertegenwoordiger(s) van uw dorp in het Platform Lokale Veiligheid? 

 
60% Ja     
32% Nee     
8% Geen mening/weet niet  



23. Vindt u dat het Platform Lokale Veiligheid veel, voldoende of weinig aandacht heeft 
 voor de veiligheid in uw dorp/wijk? 

 
7% Veel aandacht     
41% Voldoende aandacht  
17% Weinig aandacht   
35% Geen mening/weet niet  

     
 
24. Vindt u dat het Platform Lokale Veiligheid voldoende doet om bewoners bij verbetering 
 van de veiligheid te betrekken? 

 
31% Ja     
20% Nee, omdat ……   
49% Geen mening/weet niet  

 
 
25.     In deze vragenlijst hebben wij uw mening over een aantal onderwerpen gevraagd.  
          De ruimte hieronder kunt u gebruiken wanneer er nog onderwerpen zijn die u heeft  

gemist of die u nog verder toe wilt lichten.  
U kunt de onderstaande ruimte ook gebruiken voor suggesties en op- of aanmerkingen.    
 
Kan niet in percentages worden weergegeven. 

 
 
 

 
 



Bijlage 
 
Open vraag  

 
In de kern Landhorst zijn er 288 enquêtes uitgezet. Er zijn 121 enquêtes retour ontvangen. 
De response is 30%. Van die 30% heeft 44% de open vragen niet ingevuld of ingevuld met 
niet van toepassing. Deze mensen worden in deze vraag verwerkt als geen mening. Van de 
56% die de open vragen wel beantwoord heeft, is gereageerd met: 
1 antwoord:26% 
2 antwoorden:17% 
3 antwoorden: 12% 
4 antwoorden: 1% 
 
De resultaten van de open vraag worden als volgt weergegeven: Er is een response van 
56% op de open vraag. Die 56% heeft in totaal 87 antwoorden gegeven. Om een goed beeld 
te krijgen worden de 87 antwoorden in deze vraag beschouwd als 100%. 
Hierdoor krijgen we een overzichtelijke weergave waar de grootste knelpunten volgens de 
bewoners liggen in de kern Landhorst. 
 

Enquête resultaten open vragen (87) 
 
Verkeersveiligheid 
 
Straat of plek  Waarom onveilig   Hoe op te lossen Door wie 
 
24% Quayweg -Wegkanten onverhard,   -Wegkanten verharden -Gemeente 
        Bijv. (waterval) 
   -Te hard gereden   -2 rotondes bij  -Gemeente 
        Kerkstraat en   -Provincie 

Schapendreef 
-Camera’s/   
wegversmalling  
 

-Te smal    -Grasstenen 
 
-Overstekende kinderen  -Gaas tussen de  -Gemeente/ 
   bomen   Bewoners 
 
-Diepe gaten langs de weg  -Verbreden met  -Gemeente 
   water doorlatende 
   stenen. 
 

(kruising)  -Geen uitzicht    -Bomen weghalen -Gemeente 
 
(Landhorststraat)  -Te hard rijden   -Verkeer afremmen -Gemeente 
   -Slecht zicht door bomen  -Bomen weghalen 
 
(Waterval)  Slipgevaar en geen afscherming -Vangrail  -Gemeente 
   naar fietsers toe      -Overheid 
 
8% Splitsing  - Geen zicht, moet eerst de weg   
Schapendreef/ oprijden voor dat er zicht is.  -Spiegels 
Pionierstraat 
(Quayweg)  -Grote bomen    -Bomen weghalen -Gemeente 
 



 
 
8% Tweede Stichting -Te hard gereden/ gevaarlijk      –Snelheidsbeperkingen -Gemeente 
   voor fietsers    -Fietspad 
 
   -Geen overzicht, geen uitwijk  -Fietsbrug  -Gemeente 
   mogelijkheden 
 
(Brug)   Te smal voor 2 vrachtauto’s    
   
 
7% Schapendreef/ -Door verhogingen op de rijbaan is -Verhogingen   -Gemeente+ 
Heistraat  er geen uitwijk mogelijkheid+slecht  verwijderen+zicht  bewoners 
   zicht     verbeteren 
 
   -geen zicht(kleine kinderen)  -Geen hoge struiken/ -Gemeente+ 
        -Spiegels  bewoners 
         
Voetbalveld  -Te weinig verlichting   -Meer lantaarnpalen -Gemeente 
 
7% Fietspad,  -Bij vorst         
Quayweg (Waterval) 
   -Fietspad niet afgeschermd   -Vangrailplaatsen -Gemeente 
   auto’s kunnen doorschieten 
 
6% Drempels/  -Worden links genomen  -Drempels/obstakels -Gemeente 
punaises       verwijderen  
 
5% In/uitrit basisschool -Veel verkeer/veel kinderen -Voetpad/uitstapplaats –Gemeente
        voor kinderen    -School 
           -ouders 
 
4% Heistraat  -Drempels/obstakels: Verkeer  -Obstakels verwijderen -Gemeente  
   neemt de binnenbocht.       -V.P.L. 
 
Quayweg   -Je ziet het verkeer niet aankomen -Bomen weghalen -Gemeente 
 
   -Te weinig verlichting.  -Meer lantaarnpalen -Gemeente 
 
   -Te hard gereden      -Politie 
 
2% Splitsing  -Obstakels op de weg/ kruising -Obstakel weg halen -Gemeente 
Kerkstraat/  wordt afgesneden. 
Heistraat 
 
2% Dierenweide -Slechte bermen   -Berm opvullen -Gemeente 
 
   -Te karige verlichting    
 
  
2% Eerste Stichting -Smalle weg, veel verkeer  -Omrijden over 2e  -Gemeente 
   (rekening houden met fietsers) stichting  -Bewoners 
        -Wegverbreding/ rand 
        egaliseren 
 



2% Boekelsebaan -Bermen    -Gebroken beton -Gemeente 
 
1% Scheperstraat -Te hard gereden   -Drempels in de bocht –Gemeente 
 
1% Dotterbloemstraat/ -Slecht zicht op het verkeer vanaf  -Spiegel   -Gemeente 
Quayweg  de Quayweg    -Bomen verwijderen 
 
1% Kruispunt Quayweg/ -Staat niet aangegeven dat er een  -Markeren met  -Gemeente 
Schapendreef  parallel weg van rechts is waarvoor blokken of haaientanden 
   voorrang verleend moet worden  
 
1% Boompjesweg -Te hard gereden   -60 km weg  -Gemeente 
        -Drempels  -Politie  
 
1% Klotweg/  -Te veel groen   -Meer snoeien  -Gemeente 
Tweede Stichting -Geen voorrang vanaf de   -Fietspad  -Gemeente 
   Klotweg, geen ruimte voor fietsers 
 
1% Brug Kanaalweg -Glad en kapot   -Repareren  -Gemeente 
         
1% Bossen/landwegen -Crossmotoren die te hard  -Verbieden/ Regionale -Politie 
   rijden     crossterreinen open    -Gemeente 
        houden 
1% Scheperstraat -Onoverzichtelijk       
( bij Willems/v.d. Hoeven) 
(Bij pleintje bejaardenwoningen) –Te hard gereden, veel spelende -Losse kleine drempel -Gemeente 
       kinderen  
 
1% Hoek Schapendreef/ -Onoverzichtelijk   -Duidelijke aanduiding -Gemeente 
 (Schapendreef)      via borden   
   -Te weinig verlichting  
 



 
Sociale veiligheid 
 
4% Ingang dorp a.d.  -Te donker    Meer lantaarnpalen -Gemeente 
Heistraat 
 
2% Bankje Dierenweide -Drugsgebruik   -Controle  -politie 
 
2% Bankje  
Hanekampseweg -Drugsgebruik    -Controle  -Politie 
 
1% Visvijver eerste -Drugsgebruik, dealers, vechtpartijen –Controle  -Gemeente 
Stichting Oploo houseparty’s (zomers)      -Politie 
 
   -Ontmoetingsplaats   -Bordje verboden te -Gemeente 
        parkeren na  
        zonsondergang 
 
1% Fietspad Landhorst/ -Glas op de fietspaden  -Iedere week controle  -Gemeente- 
Stevensbeek       op glas.  Werkers 
 
1% Klotweg  -Te veel groen   -Meer snoeien  -Gemeente 
 
1% ’t Dorp  -Loslopende honden   -Honden aan de lijn.  
 
1% Algemeen  -Meer verlichting noodzakelijk -Meer lantaarnpalen -Gemeente 
 
1% Eigen woonhuis -Gewapende overval/inbraak  -Beveiliging subsidiëren 
 
Totaal: 
Fysieke veiligheid: 86% 
Sociale veiligheid: 14% 


