Publieke raadpleging onder de
inwoners van Vijfheerenlanden
over het politiebureau in
Leerdam
12 augustus 2020
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Samenvatting
Politiebureau Leerdam
Op stelling 1 ‘De nieuwe locatie van het politiebureau in Leerdam is de juiste locatie’ antwoordt in
totaal 35% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 9% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan). Zie pagina 4.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVijfheerenlanden, waarbij 264 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TipVijfheerenlanden
Kontakt Mediapartners
Politiebureau Leerdam
31 juli 2020 tot 10 augustus 2020
1
264
6,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
Politiebureau Leerdam
12 augustus 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Kontakt Mediapartners.
Op 31-07-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 07-08-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar geslacht en leeftijd

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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2. Resultaten
2.1 Politiebureau Leerdam
De politie heeft recent een gebouw in Leerdam gevonden dat kan dienen als politiepost. Het
gaat om het pand aan de Pfinztalstraat 20-22, langs de Schaikseweg. De verwachting is dat
over ongeveer een jaar het nieuwe politiebureau in gebruik wordt genomen. - (Foto: André
Bijl)

1 ‘De nieuwe locatie van het politiebureau in Leerdam is de
juiste locatie’
Zeer mee eens

(n=258)

11%

Mee eens

24%

Neutraal

33%

Mee oneens

6%

Zeer mee oneens

3%

Weet niet

23%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op stelling 1 ‘De nieuwe locatie van het politiebureau in Leerdam is de juiste locatie’ antwoordt in
totaal 35% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 9% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•

Mee eens

•
•
•

Is helemaal niets mis mee, zeker omdat het maar voor een beperkt aantal
functies/taken beschikbaar moet kunnen zijn.
Leerdam scoort jammer genoeg hoog op de criminaliteitsladder, zeker binnen de
Vijfheerenlanden. Daar moet de politie dicht bij zijn.
Prachtige en goed bereikbare lokatie.
Waarom niet meer terug naar het oude gebouw op de K. Emmalaan.
Was destijds een echt politie bureau. met cellencomplex en schietbaan.
Wanneer komt de post in Vianen. Dit stond een paar jaar geleden al op de
planning maar daar hoor je niets meer over.
Bij uitvalswegen. Persoonlijk zou ik een meer centrale ligging mooi vinden om de
connect met de bewoners te vergroten, maar ik begrijp dat dit qua praktische
invulling lastig kan zijn (parkeren en snel naar een andere locatie komen).
Goed in het zicht en aan een doorgangsweg zodat het goed bereikbaar is en voor
iedereen zichtbaar waar men moet zijn.
Voordeel is dat deze locatie langs een doorgaande weg is, zodat de uitrijtijd snel is.
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•
•
Neutraal

•
•
•

•
•
•
•

Mee
oneens

•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•

•
•

Weet niet

•
•
•
•
•
•
•

Wel zorgen voor een goede ontsluiting. Nu kunnen de voertuigen alleen rechtsaf
die is niet praktisch.
Zorg wel dat het elke dag bemand is.
Als deze lokatie geschikt lijkt te zijn... prima.
De locatie bevindt zich niet op een uitnodigende plaats.
Het lijkt alsof er maar één gemeente is: Leerdam. Zederik is schijnbaar niet
belangrijk.
Ook graag wat meer aandacht voor het openbaar groen!! Bijna alle plantsoen zien
er heel verwaarloosd uit!!!
Ik vind het een passende locatie maar weet niet of het voor de politie zelf ook een
werkbare locatie is.
Is dit geen mosterd na de maaltijd?
Voor welke regio is deze post? Voor de hele regio of voor Leerdam?? Dit staat niet
in de vraag..
Voorwaarden is dat de dependance in gemeentehuis Vianen blijft voor degenen
die geen vervoer oid hebben naar Leerdam
Geen snelle route vanwege 1 richting verkeer als je het terrein af kom!
Het zou beter zijn om een politiebureau in het centrum te hebben.
Is er ook een politiepost in Vianen?
Persoonlijk vind ik het een beetje afgelegen. Iets dichter naar het centrum lijkt me
beter. Maar ben al heel blij dat er weer een bureau terugkomt.
Te ver van de gemeentegrenzen o.a ameide,vianen lange aanrijtijden
Te ver weg van andere kernen moet meer centraal komen
Het politiebureau hoort in het centrum van de stad te liggen en dag en nacht open
te zijn. Dit zijn eisen die gesteld moeten worden.
Vanuit het oude "Zederik" lastig te bereiken voor wie geen auto heeft met een
buurtbus die maar 1xper 2 uur rijd op enkel de werkdagen.
Vianen biedt prima OV naar mijn idee, zou een betere plek zijn als je als burger
naar het politiebureau moet
Waarom niet gewoon het oude politiebureau.
Daar zitten de meeste faciliteiten al in en is denk ik goedkoper en slimmer ook
omdat het dan naast de brandweer zit
We hebben een groot stadskantoor wat mss wel leeg komt te staan. Het oude
politiebureau naast de brandweer zijn ze weggegaan, is ook nog niet helemaal
gevuld dat gebouw vlgs mij. En dan nu weer hierheen...vind het onnodig
Als inwoner van Vianen heb ik hier geen beeld bij en geen mening over.
Ben niet bekend met de locatie
Dit gaat alleen de inwoners van Leerdam aan.
Ik woon niet in Leerdam, geen idee of dit een goede locatie is.
Ken de situatie onvoldoende
Niet woonachtig in Leerdam
Verkeerstechnisch niet een heel taktische lokatie. Als de bestaande regels/situatie
niet gewijzigd word(en) zal de politie bij melding in het centrum van Leerdam
eerst richting het noorden moeten rijden om bij de volgende rotonde pas in
zuidelijke richting (richting centrum) te kunnen rijden.
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3. TipVijfheerenlanden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Vijfheerenlanden
vergroten. Via het panel TipVijfheerenlanden.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
Vijfheerenlanden hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipvijfheerenlanden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVijfheerenlanden.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVijfheerenlanden.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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