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HOOFDSTUK 1 
 
ONDERZOEKSVERANTWOORDING 



.  

Onderzoeksverantwoording 

1.1 Inleiding 
 
In opdracht van gemeente Eemnes heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van 
het Burgerpanel Eemnes.  
  

In dit onderzoek zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: Veiligheid en cameratoezicht. 

 
 
1.2 Uitvoering van het onderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Responsoverzicht 
 
 
 

 
 

Steekproef Burgerpanel Eemnes 

Methode Online 

Uitnodiging per e-mail 

Veldwerkperiode dinsdag 30 september – zondag 19 oktober 

Herinnering 1 keer 

N 

Bruto steekproef 420 

Vers sample / niet gereageerd 86 

Niet volledig ingevulde vragenlijsten 7 

Complete vragenlijsten 327 

Respons 78% 
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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. 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 ‘geen mening/niet van toepassing’.  
 
 
1.5 Steekproefsamenstelling 
 
De steekproef is, uitgesplitst naar enkele achtergrondkenmerken, als volgt samengesteld: 
 
  
 

 

Geslacht N % N %

Man 187 57,2 170 51,9

Vrouw 140 42,8 157 48,1

Leeftijd N % N %

12 t/m 19 jaar 4 1,2 14 4,4

20 t/m 24 jaar 1 0,3 4 1,1

25 t/m 34 jaar 16 4,9 31 9,5

35 t/m 44 jaar 44 13,5 61 18,5

45 t/m 54 jaar 60 18,3 79 24,2

55 t/m 64 jaar 85 26,0 63 19,2

65 t/m 74 jaar 88 26,9 49 14,9

75 jaar en ouder 29 8,9 27 8,2

Huishoudgrootte N % N %

1 persoon 48 14,7 96 29,3

2 personen 159 48,6 132 40,4

3 of meer personen 120 36,7 99 30,2

ONGEWOGEN GEWOGEN
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VEILIGHEID 
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Voelt u zich wel eens onveilig in Eemnes? (N=327) 

Resultaten – Veiligheid 

18% 

75% 

6% 

Ja 

Nee 

Weet niet / Geen mening 

75% voelt zich veilig in Eemnes 
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Welk rapportcijfer geeft u de veiligheid in Eemnes? (N=327) 

0% 0% 0% 0% 

2% 

9% 

32% 

43% 

10% 

3% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resultaten – Veiligheid 

7,6 De veiligheid in Eemnes scoort gemiddeld een 

2% 

 

97% 

 

88% geeft de veiligheid in Eemnes een  
rapportcijfer 7 of hoger 
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Heeft u het gevoel dat de veiligheid in Eemnes de afgelopen 12 maanden is veranderd? (N=327) 

7% 

69% 

8% 

16% 

Ja, verbeterd 

Nee, gelijk gebleven 

Ja, verslechterd 

Weet niet / geen mening 

Resultaten – Veiligheid 

Zeven op de tien bewoners vindt dat de veiligheid in de 
afgelopen 12 maanden niet vooruit, maar ook niet achteruit is 
gegaan.  

Inwoners vinden onder andere 
dat de veiligheid achteruit is 
gegaan door: 
  
• Meer auto-/woninginbraken  
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HOOFDSTUK 2.2 
 
CAMERATOEZICHT 



71% 

8% 

17% 

4% 

Dat vind ik een goede zaak 

Dat vind ik geen goede zaak 

Dat maakt mij niets uit 

Weet niet / geen mening 

.  

Wat vindt u van dergelijk cameratoezicht? (N=327) 

Resultaten Resultaten – Cameratoezicht 

71% vindt cameratoezicht 

in Eemnes een goede zaak 
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Moet er naar uw mening ook op andere plekken in Eemnes cameratoezicht komen? Zo ja, waar? (N=327) 

31% 

37% 

32% 

Nee, er hoeven geen camera’s bij 

Ja, op de volgende locatie(s) 

Weet niet / Geen mening 

Resultaten – Cameratoezicht 

37% wil op andere plekken in 

Eemnes ook cameratoezicht 
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In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen?  

Resultaten – Cameratoezicht 

16% 

57% 

27% 

Mijn veiligheidsgevoel in Eemnes is  
toegenomen dankzij de camera's (N=302) 

(helemaaal) mee eens 

neutraal 

(helemaal) mee oneens 10% 

19% 

71% 

De inzet van camera's vind ik een aantasting  
op mijn privacy en/of de privacy van anderen (N=326) 

Één op de zes inwoners vindt dat het 
veiligheidsgevoel in Eemnes is 
toegenomen dankzij het cameratoezicht.  

Zeven op de tien inwoners vindt de inzet van 
camera’s geen aantasting van de privacy. 
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Kunt u voor de onderstaande uitspraken aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? – Inzet van Camera’s…. 

57% 30% 

13% 

draagt bij aan de leefbaarheid  
in Eemnes (N=320) 

(helemaaal) mee eens 

neutraal 

(helemaal) mee oneens 

63% 

23% 

14% 

zorgt voor het terugdringen  
van brandstichtingen (N=301) 

70% 

19% 

11% 

zorgt voor het terugdringen  
van jeugdoverlast (N=310) 

83% 

9% 

8% 

draagt bij aan de pakkans van 
criminelen/overtreders (N=321) 

Resultaten – Cameratoezicht 

De meeste inwoners geven aan dat het inzetten van camera’s de pakkans van criminelen/overtreders verhoogt.  
 
De inzet zorgt er, volgens hen, tevens voor dat er minder jeugdoverlast is en brandstichtingen zijn. 
 
Ook voor ruim de helft van de inwoners draagt het cameratoezicht bij aan de leefbaarheid in Eemnes. 
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Vindt u dat het cameratoezicht moet blijven? (N=327) 

84% 

6% 

10% 

Ja 

Nee 

Weet niet / Geen mening 

Resultaten – Cameratoezicht 

84% vindt dat cameratoezicht  

in Eemnes moet blijven 
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