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HOOFDSTUK 1

ONDERZOEKSVERANTWOORDING



Onderzoeksverantwoording

1.1 Inleiding

In opdracht van gemeente Heusden heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek, over criminaliteit, uitgevoerd
onder de leden van het Inwonerspanel Heusden.

De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de gemeente voor het bestrijden van criminaliteit in de gemeente Heusden. 

1.2 Uitvoering van het onderzoek

1.3 Responsoverzicht

Steekproef Inwonerspanel Heusden

Methode Online

Uitnodiging Per e-mail

Veldwerkperiode Maandag 12 november – zondag 2 december 2018

Herinnering 1 keer

N

Bruto steekproef 514

Vers sample / niet gereageerd 143

Niet volledig ingevulde vragenlijsten 20

Complete vragenlijsten 351

Respons 68%
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1.4 Weging en rapportage

Voor deze peiling hebben wij gecontroleerd of er een afwijking is op basis van de variabelen; geslacht, leeftijd, kern en
huishoudgrootte. De respons wijkt voor de desbetreffende variabelen af, waarmee wij een weging hebben toegevoegd, zodat de
resultaten een juiste afspiegeling vormen van de werkelijke bevolking. In de rapportage wordt de ongewogen N weergegeven.

Daar waar de som van de resultaten niet precies op 100% uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer
dan één antwoord toegestaan. Waar in de grafieken ongelijke N-nen te zien zijn, wordt dit veroorzaakt door het uitsluiten van de
antwoordcategorie ‘Weet niet/Geen mening’.

1.5 Steekproefsamenstelling

De steekproef is, uitgesplitst naar enkele achtergrondkenmerken, als volgt samengesteld:

Onderzoeksverantwoording
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Geslacht N % N %

Man 199 56,7 184 52,5

Vrouw 152 43,3 166 47,5

Leeftijd N % N %

16 t/m 34 jaar 25 7,1 84 23,9

35 t/m 44 jaar 42 12,0 46 13,0

45 t/m 54 jaar 74 21,1 67 19,1

55 t/m 64 jaar 80 22,8 67 19,2

65 t/m 74 jaar 101 28,8 53 15,2

75 jaar en ouder 29 8,3 34 9,7

Huishoudgrootte N % N %

1 21 6,0 71 20,3

2 213 60,7 147 42,1

3 37 10,5 48 13,6

4 61 17,4 62 17,8

5 of meer 19 5,4 22 6,3

ONGEWOGEN GEWOGEN

Kern N % N %

Drunen 116 33,0 129 36,7

Vlijmen 145 41,3 124 35,3

Elshout 13 3,7 15 4,2

Nieuwkuijk 20 5,7 17 4,8

Haarsteeg 19 5,4 20 5,6

Heusden-Vesting 17 4,8 13 3,7

Oudheusden 14 4,0 25 7,2

Andere kernen 6 1,7 8 2,3

Onbekend 1 0,3 1 0,3

ONGEWOGEN GEWOGEN
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2.1 Resultaten – Bekendheid aanpak criminaliteit

49%51%

Ja Nee
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61%

56%

17%

16%

9%

15%

1%

Berichtgeving in de krant

Berichtgeving op social media

Via familie/vrienden/bekenden/collega’s

Berichtgeving op de website

Brief van de burgemeester

Anders

Weet ik niet

49%

Van de respondenten die bekend zijn met de 
aanpak van criminaliteit door de gemeente 
Heusden, is (bijna) zes op de tien hier bekend 
mee geraakt door berichtgeving in de krant 
en/of op social media. 

Was u voor dit onderzoek reeds bekend met de aanpak van 
criminaliteit door de gemeente Heusden? (N=351)

Op welke wijze bent u hiermee bekend geraakt? (N=185*)

* Selectie: respondent was voor dit onderzoek reeds bekend met de aanpak van criminaliteit door de gemeente Heusden.
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2.2 Resultaten – Verdachte situaties
Inwonerspanel
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Weet u hoe u de volgende verdachte situaties kunt herkennen? 

N Ja Nee

Een drugslab 351 32% 68%

Een wietkwekerij 351 54% 46%

Illegale bewoning 351 25% 75%

29%

52%

18%

Ja Nee Ik weet niet hoe ik een verdachte situatie moet herkennen

Heeft u wel eens met een verdachte situatie te maken gehad? (N=351)

Ruim de helft van de respondenten zegt een wietkwekerij te 
kunnen herkennen. Een derde kan een drugslab herkennen en 
een kwart geeft aan illegale bewoning te kunnen herkennen.

Drie op de tien respondenten heeft wel eens met een 
verdachte situatie te maken. De helft van respondenten heeft 
niet met een verdachte situatie te maken gehad. Eén op de 
vijf weet niet hoe ze een verdachte situatie moet herkennen. 
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59%

41%

Ja Nee

2.2 Resultaten – Verdachte situaties
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95%

10%

5%

0%

7%

Bij de politie

Via www.meldmisdaadanoniem.nl

Via de website van de gemeente Heusden

Via www.nietwegkijken.nl

Anders

Waar heeft u deze verdachte situatie(s) gemeld? (N=70**)Heeft u wel eens (een) verdachte situatie(s) gemeld? (N=106*)

59%

* Selectie: respondent heeft wel eens met een verdachte situatie te maken gehad.
** Selectie: respondent heeft wel eens (een) verdachte situatie(s) gemeld.
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Van de respondenten die wel eens met een 
verdachte situatie te maken hebben gehad, heeft 
zes op de tien hier wel eens een melding van 
gedaan. Het overgrote deel van deze meldingen 
zijn gedaan bij de politie. 



59%

41%

Ja Nee

2.2 Resultaten – Verdachte situaties

55%

13%

13%

13%

8%

12%

Ik wist niet zeker of het ernstig genoeg
was om te melden

Ik wist niet waar ik de verdachte situatie
moest melden

Ik ben bang dat mijn gegevens bekend
worden

Politie doet er toch niets mee

Ik ben het niet eens met de aanpak van
de gemeente Heusden

Anders
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Heeft u wel eens (een) verdachte situatie(s) gemeld? (N=106*)

41%

* Selectie: respondent heeft wel eens met een verdachte situatie te maken gehad.
** Selectie: respondent heeft (een) verdachte situatie(s) niet gemeld.

Waarom heeft u geen melding gemaakt van de verdachte situatie(s)? (N=36**)
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Van de respondenten die wel eens met een 
verdachte situatie te maken hebben gehad, heeft 
vier op de tien hier geen melding van gedaan. 
Bijna zes op de tien geeft als reden dat hij/zij niet 
zeker wist of de situatie ernstig genoeg was om te 
melden.



2.3 Resultaten – Anoniem misdaad melden
Inwonerspanel
Heusden

Bent u bekend met de volgende websites om misdaad anoniem te 
melden?

N Ja Nee

www.meldmisdaadanoniem.nl 351 84% 16%

www.nietwegkijken.nl 351 19% 81%

61%

29%

10%

(Zeer) mee eens

Neutraal

(Zeer) mee oneens

In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stelling?

‘Ik heb er vertrouwen in dat mijn melding anoniem wordt behandeld’
(N=325*)

Ruim acht op de tien respondenten is bekend met de website 
www.meldmisdaadanoniem.nl. Twee op de tien kent de 
website www.nietwegkijken.nl. 

Zes op de tien respondenten heeft er vertrouwen in dat hun 
melding anoniem wordt behandeld. 

* Let op: het percentage ‘Weet niet/Geen mening’ is niet opgenomen in deze grafiek
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Heeft uw buurt een WhatsApp-groep? (N=351)

2.4 Resultaten – WhatsApp-groep 

11%

25%

33%

31%

Ja, maar ik maak er geen gebruik van

Ja en ik maak hier gebruik van

Nee

Weet niet of mijn buurt een WhatsApp-groep
heeft

Inwonerspanel
Heusden

Een kwart van de 
respondenten heeft in de buurt 
een WhatsApp groep en maakt 
hier ook gebruik van. 

Een derde geeft aan dat dat er 
geen WhatsApp-groep in de 
buurt is. 

Drie op de tien respondenten 
weet niet of er een WhatsApp-
groep in hun buurt is. 
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Heeft u zich aangemeld als deelnemer aan Burgernet via www.burgernet.nl? (N=351)

2.5 Resultaten - Burgernet

39%

30%

30%

Ja

Nee, maar ik ben het wel van plan

Nee en ik ben dat ook niet van plan
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39% heeft zich aangemeld als deelnemer aan 
Burgernet
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Kunt u het aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken?

2.6 Resultaten – Rollen aanpak criminaliteit 
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N* (Zeer) mee eens Neutraal (Zeer) mee oneens

Ik vind de aanpak van criminaliteit ook een verantwoordelijkheid 
van inwoners (naast gemeente en politie).

347 74% 15% 11%

Ik vind dat de gemeente buurtpreventie moet stimuleren. 347 78% 15% 7%

Ik vind dat de gemeente meer mogelijkheden moet creëren om 
verdachte situaties te kunnen melden.

330 47% 40% 13%

Ik vind dat de gemeente meer mogelijkheden moet creëren om 
verdachte situaties anoniem te kunnen melden.

329 51% 36% 13%

Bijna acht op de tien respondenten vindt dat de gemeente buurtpreventie moet stimuleren. Drie kwart vindt dat de aanpak van 
criminaliteit ook een verantwoordelijkheid van inwoners (naast gemeente en politie). (Bijna) de helft vindt dat de gemeente meer 
mogelijkheden moet creëren om verdachte situaties te kunnen melden, zowel anoniem als niet anoniem. 
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* Let op: het percentage ‘Weet niet/Geen mening’ is niet opgenomen in deze tabel
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