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Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 
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Onderzoeksverantwoording 

1.1 Inleiding 
 
In opdracht van gemeente Eemnes heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve het tweede onderzoek in 2013 uitgevoerd 
onder de leden van het Burgerpanel Eemnes.  
  
In dit onderzoek zijn het volgende onderwerp aan bod gekomen: Veiligheid & Leefbaarheid en Auto-inbraken. 
 
1.2 Uitvoering van het onderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Responsoverzicht 
 
 
 

 
 

Steekproef Burgerpanel Eemnes 

Methode online 

Uitnodiging per e-mail 

Veldwerkperiode vrijdag 6 december – zondag 12 januari 

Herinnering 1 keer 

N 

Bruto steekproef 398 

Vers sample / niet gereageerd 62 

Niet volledig ingevulde vragenlijsten 5 

Complete vragenlijsten 331 

Respons 83% 
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Onderzoeksverantwoording 

1.4 Weging en rapportage 
 
Voor deze peiling hebben wij gecontroleerd of er een afwijking is op basis van de variabelen; geslacht, leeftijd 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. 
 
Daar waar de som van de resultaten niet precies op 100% uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer 
dan één antwoord toegestaan.  
 
 
1.5 Steekproefsamenstelling 
 
De steekproef is, uitgesplitst naar enkele achtergrondkenmerken, als volgt samengesteld: 
 
 
 
  
 

 

Geslacht N % N %

Man 190 57,4 175 53,0

Vrouw 141 42,6 155 47,0

Leeftijd N % N %

12 t/m 19 jaar 3 0,9 11 3,2

20 t/m 24 jaar 2 0,6 7 2,1

25 t/m 34 jaar 17 5,1 30 9,0

35 t/m 44 jaar 50 15,1 64 19,5

45 t/m 54 jaar 60 18,1 81 24,5

55 t/m 64 jaar 87 26,3 62 18,9

65 t/m 74 jaar 86 26,0 48 14,6

75 jaar en ouder 26 7,9 27 8,1

Huishoudgrootte N % N %

1 persoon 47 14,2 101 30,5

2 personen 161 48,6 123 37,1

3 of meer personen 123 37,2 107 32,4

ONGEWOGEN GEWOGEN
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Resultaten 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 
   

 

2%

5%

5%

3%

4%

3%

17%

20%

25%

12%

14%

17%

41%

36%

34%

42%

54%

57%

39%

37%

34%

41%

25%

21%

2%

3%

2%

2%

2%

1%

De gemeente heeft aandacht voor het 

verbeteren van de leefbaarheid en 
veiligheid 

De gemeente informeert over de 

aanpak van de leefbaarheid en 
veiligheid 

De gemeente betrekt de buurt bij de 

aanpak van de leefbaarheid en 
veiligheid 

De gemeente is bereikbaar voor 

meldingen en klachten over 
onveiligheid en overlast

De gemeente reageert op meldingen 

en klachten over onveiligheid en 
overlast

De gemeente doet wat ze zegt bij het 

verbeteren van de leefbaarheid en 
veiligheid

Zeer mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Zeer mee eens

Totaal (N=331) 

41% 

40% 

43% 

36% 

22% 

27% 

IS HET HIER MEE EENS 
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Resultaten 

Was u in de afgelopen 12 maanden in uw eigen woonbuurt slachtoffer van….? 
   

 
76%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

9%

ik ben geen slachtoffer geweest

onbeschoft gedrag

vernieling aan uw auto/diefstal onderdelen

vandalisme anders dan aan auto (vernieling, graffiti)

lastiggevallen door jongeren

diefstal eigen fiets

poging tot inbraak in woning zonder diefstal

overige diefstal

diefstal uit woning (inbraak)

diefstal uit eigen auto

huiselijk geweld

diefstal eigen auto

diefstal van portemonnee, portefeuille of tasje zonder geweld (zakkenrollerij)

diefstal van portemonnee, portefeuille of tasje met geweld of onder bedreiging

lastiggevallen door drugsgebruikers

dreiging met lichamelijk geweld

mishandeling

iets anders

Totaal (N=331) 

76% IS DE AFGELOPEN 12 MAANDEN GEEN 
SLACHTOFFER GEWEEST 
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Resultaten 

Voelt u zich doorgaans veilig in uw eigen woonbuurt? 
   

 

94%

6%

Ja

Nee, omdat

Totaal (N=331) 

VOELT ZICH VEILIG IN ZIJN EIGEN 
WOONBUURT 

HET MERENDEEL 

 
94% 
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Resultaten 

Gemeente Eemnes heeft een aantal mogelijke oplossingen bedacht om auto-inbraken in de 
gemeente tegen te gaan. Kunt u per oplossing aangeven in hoeverre u deze goed of slecht vindt? 
   

 

11%

5%

10%

27%

10%

13%

50%

81%

74%

12%

4%

3%

Communicatie: in samenwerking met de 

gemeenten Baarn en Bunschoten wordt er 
algemeen en gericht (bij hotspots) communicatie 

ingezet, onder andere middels foldermateriaal

ANPR (kentekenscanner)-controles: deze controles 

worden georganiseerd om daders van auto-inbraak 
en woninginbraken op te sporen en in kaart te 

brengen om hiermee auto-inbraken te voorkomen

Project Waaks: hondenbezitters worden ingezet om 

als extra ogen en oren van de politie te fungeren. 
Hondenbezitters worden gevraagd om alert te zijn 

op verdachte situaties en om deze vervolgens bij 
de politie te melden

Slecht idee Neutraal Goed idee Weet niet

Totaal (N=331) 

50% 

GOED IDEE 

 

81% 

74% 
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Resultaten 

Bent u in het bezit van een hond en zo ja zou u zich voor dit project willen aanmelden? 
   

 

9%

84%

2%

5%

Ik ben al aangemeld

Nee, ik heb geen hond

Ja, ik heb een hond en wil mij aanmelden

Ja, ik heb een hond, maar wil mij niet aanmelden

Totaal (N=331) 



.  

Resultaten 

Zou u in de toekomst eventueel mee willen denken over de aanpak van problemen? 
   

 

29%

71%

Nee

Ja

Totaal (N=331) 

WIL MEEDENKEN OVER DE 
AANPAK VAN PROBLEMEN 

HET MERENDEEL 

 
71% 
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Resultaten 

Heeft u (op dit moment al) suggesties of oplossingen om structurele problemen zoals auto- en 
woning-inbraak aan te pakken binnen uw woonomgeving?   

 

Totaal (N=331) 

Op welke manier(en) zou u mee willen denken over de aanpak van deze problemen? 

 
 Enquêtes (onderzoek) 

 Bijeenkomsten/thema avonden/brainstormsessies 

 

 Meer politie op straat (meer surveillances) 

 Camera’s 

 (Meer) betere verlichting 
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