Aangiftes
Uit de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad blijkt dat het aantal aangiftes in Horst aan
de Maas vorig jaar gedaald is.

1. Heb je wel eens aangifte gedaan?
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Auto inbraak
Er is een keer bij ons ingebroken, daar hebben we aangifte van gedaan. Ook is er eens in Horst een
fiets van mijn zoon gestolen, waar we uiteraard ook aangifte van hebben gedaan. Daarbij werk ik in
de thuiszorg, en heb 1x bij een `niet pluis gevoel` melding bij politie gedaan.
Inbraak bedrijf
Lang geleden
Over een internet oplichter via Ebay
Politie die vallen mij dan tegen dan gaan ze dat onderwerp afschuiven en dan zijn zij er van af of die
schuiven dat af op een ander persoon
Van een fiets
Veel kattenoverlast. Wordt echter NIETS aan gedaan. Evenals aan de hondenpoep op trottoir!!
Geen aangiftes, om de rede dat de politie slechts noteert. Er gebeurd niets met de aangifte, er
wordt wel gewezen op de verzekeringskwestie. Agenten zijn wel bevoegd niet bekwaam.
Ik wilde aangifte doen van poging tot inbraak, bij ons jeugdclubgebouw, maar er moest iemand van
het bestuur ter plaatse zijn, niemand kon overdag i.v.m. werk of school, toen kon ik geen aangifte
doen,
Niet nodig geweest
Wel geprobeerd maar omdat het via internet moest,en dit niet lukte omdat de vragenlijst bepaalde
gegevens niet accepteerde,heb ik het maar gelaten!
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1.1 Waarvan heb je aangifte gedaan?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Aanranding
Aanrijding
Agressie op werk
Auto inbraak
Auto op parkeerplaats aangereden
Bdreiging
Bedreiging
Bedreiging
Bedreiging
Bedreiging
Bedreiging
Bedreiging op de A 73
Bedreiging op FaceBook
Beledigende insinuaties
Beschadiging
Burenruzie
Dochter werd s`avond op haar fiets lastig gevallen door een volwassen man in de auto.
Hondenbeet
Internetoplichting
Kattenoverlast en hondenpoep
Kentekenplaat van onze auot
Lasterpraktijken
Mondelinge bedreiging
Onmileu vriendelijk hout stoken in de open haard
Onveilig Verkeer,en hang jongeren
Opmerking: beide niet in Horst aan de Maas maar toen ik nog in Tilburg woonde.
Overlast hangjongeren op speelplaats school
Persoon die door rred met wagen na ongeval + gevonden hennep veld
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Ruzie
Schade aan deauto zonder bekendmaking van veroorzaker
Schennispleging
Stalking
Stalking
Stalking
Verli34s handtas met inhoud
Verlies id kaart
Vinden
Wijk en buuren drugs enz
Zakkenrollerij

In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelliing?

2. ‘Ik doe altijd aangifte’
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Als er een serieuze aanleiding is.
Het word steeds moeilijker om aangifte te doen.
Afhankelijk waar het om gaat.
Fiets gesloten die ik niet altijd aangifte. Komt op de grote stapel naar mijn idee
Gelukkig pas 1 x voorgekomen. Door vraagstelling lastig te beantwoorden. Mocht het nodig zijn
dan denk ik wel dat ik aangifte zou doen.

2.1 Waarom doe je wel aangifte?






Als niemand aangifte doen weten we ook niet of er wat gebeurd.
. Diefstal is strafbaar.
Aangifte doen is de enige manier om inzicht te geven en te verkrijgen over dit soort
criminaliteit. Als iedereen zonder uitzondering aangifte doet van iedere diefstal, inbraak, enz.
dan krijg je het perfecte overzicht van de criminaliteit in je omgeving. Doet niet iedereen of
niemand aangifte, tja... dan heb je geen idee hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat.
Als de dader gepakt ook voor zoveel mogelijk misdaden gestraft wordt en niet voor de helft
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Als het een vervelende zaak is waarvan je denk dit is een zaak voor de politie
Als het nodig is, waarom niet??
Als iets (wat verzekerd is) wordt gestolen heb ik recht om hiervan melding te maken.
Als je dat niet doet weten ze ook niet mijn fiets gestolen is. En dat lijkt het dat er minder
gestolen wordt,maar in werkelijkheid dus niet.
Als je dat niet doet, KAN er ook niets aan veranderen of gedaan worden.
Als je geen aangifte wordt het sowieso van kwaad tot erger. Hoe weet de politie dan, waar ze
bij moeten schalen?
Als je niets doet gebeurd er in ieder geval niets.
Als je niets doet worden de misstanden of inbraken etc niet aangepakt dan keur je in mijn ogen
de misdaad in welke vorm dan ook goed en word misdaad beloond en dat moeten we niet
willen.
Als niemand iets meldt, lijkt het dat er geen tot weinig kleine criminaliteit plaatsvindt.
Als ze na diefstal iets terugvinden krijg ik het weer terug.
Anders krijgen we een verkeerd beeld van de werkelijkheid
Anders kunnen ze het ook niet weten wat er allemaal gebeurt.
Anders moet je niet zeuren.
Anders word er zo ie zo niets aan het probleem gedaan, en als je iets dermate erg doet waar
aangifte voor gedaan kan worden hoor je je straf ook te krijgen
Anders wordt de dader zeker niet aangepakt
Anders wordt er zeker niets mee gedaan en dus niks opgelost, geeft een vrijbrief voor
criminelen
Anders wordt er zeker niks gedaan aan de criminaliteit
Anders wordt het niet geregistreerd
Anders wordt het nooit opgelost
Belangrijk
Belangrijk signaal sociale controle.
Ben ik moreel aan mezelf verplicht
Beter inzicht / overzicht voor politie en anderen. Daarop gebaseerd gerichter kunnen werken...
Bij diefstal of inbraak noodzakelijk
Bij diefstal proberen spullen terug te krijgen
Bij geen aangifte weet je zeker dat de politie er niets mee doet of erger kan voorkomen.
Bij misdaad moet er toch actie volgen. Anders kunnen we de politie opheffen en iedereen maar
zijn gang laten gaan. De wet van de jungle!
Bter wel dan helemaal niet. niet dat het veel uithaalt, maar ja..
Burgerlijke plicht
Burgerplicht
Burgerplicht
Daders moeten gepakt worden
Daders moeten gepakt worden
Daders moeten gestraft worden
Dan alleen kan iets worden opgelost.
Dan doe je er in elk geval zelf alles aan om dit soort problemen op te lossen. Jammer dat het
tegenwoordig zo moeilijk wordt gemaakt om aangifte te doen. (digitaal is echt rampzalig).
Dan kan de politie er iets aan doen (hoop je dan).
Dan kan er iets mee gedaan worden. Hoewel dit nooit, bijna nooit gebeurt.
Dan kan er iets meegedaan worden.
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Dan kun je ergens op terug vallen en een bewijs
Dan weet je hoe vaak er iets gebeurt
Dat de dader aangesproken wordt, op zijn gedrag !!
Dat is heel normaal
Dat moet
Dat recht heb je
Dat ze de boeven vangen
De daders moeten gepakt worden
Degene die iets verkeerds doet dient gestraft te worden voor zijn of haar daden.
Diefstal uit tuin
Dit hoort zo en daders moeten aangepakt worden!
Dit is een sociale plicht
Doe jij geen aangifte, dan denkt het gezag(den Haag) dat handhaving niet meer nodig is. Dan
kunnen ze nog meer mensen op straat zetten.
Dossier opbouw kan belangrijk zijn.
E.v.t kans op herstel of teruggave
Fiets was weggehaald op station.
Fietsdiefstal
Geen aangifte betekend legitimatie van het feit voor de misdadigers.
Geen aangifte betekent ook dat het niet bekend wordt
Gestolen spullen terug krijgen en daders willen pakken
Hoop dat er iets aan gedaan word, en het grote geheel helpen. misschien kan er een misdaad
voorkomen worden door mijn aangifte
Hopelijk kan de politie wat met de informatie doen, ook altijd beter voor jezelf.
Hopen dat het opgelost word
Hopende dat er nog iets aan gedaan wordt, en om van verzekering schade betaald te krijgen.
I.v.m aansprakelijkheid als de gevolgen door verzekering vergoed gaan worden
Iets grotere kans op een oplossing
Ik hoop dat het helpt en iemand opgepakt kan worden. En desnoods dat de politiek het signaal
doorkrijgt dat het niet veilig genoeg is door de hoeveelheid aangiftes.
Ik moet mij ook aan de wet houden.
Ik vind dat dit moet
Ik voel het als een verplichting en daders mogen van mij gestraft worden.
In de hoop dat daders daardoor gepakt worden of een verdiende straf krijgen
In de hoop dat de `daders` gepakt worden.
In de hoop dat de daders gepakt worden
In de hoop dat de daders worden gepakt.
In de hoop dat de politie actie onderneemt, maar ook voor de verzekering.
In de hoop dat er iets mee gedaan wordt aan opsporing
In de hoop dat er wat mee gebeurd of in elk geval onder de aandacht blijft.
In de hoop dat het gestolene terug komt en daarbij ook omdat het moet van de verzekering
In de hoop dat in instanties er wat mee doen en serieus oppakken/behandelen
In de hoop dat je de spulen weer terug krijgt
Is mijn plicht
Is nodig voor de verzekering
Ivm verzekering
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Ivm verzekering
Kans dat je de spullen nog terug krijgt
Kans dat misdadiger wordt gepakt wordt hiermee groter
Kun je later op terugvallen als er meer vernield wordt. Misschien dat het dan wel hoog op de
politieke agenda komt. Zonder aangifte heb je geen recht van spreken
Mede ter preventie voor andere mensen
Mensen moeten leren van hun daden.
Met inbraak wordt je ongewenst geconfronteerd, en daders horen daar niet mee weg te komen
Meten is weten.
Mijn buur man daar is geschoten heel vaak politie autos. `Voor de deur door wietplantages
veel drugs overlast en. Politie doet er helemaal niets mee slappe hap dus.
Einde
wonigbouw int dat ook voet zoo schandalig.
Hier lijkt het veel op de schiderswijk den
haag.
Mischien worden de daders gepakt en dan heb je wat voor achter de hand en verzekering werk
Misdaad mag niet lonen en moet bestraft worden
Misschien dat ik dan mijn gestolen fiets terug krijg!
Mocht er iets toevallig teruggevonden worden, kun je bewijzen dat het van jou is.
Mogelijk ben je slachtoffer van een groter geheel
Niet dat de politie er iets mee doet, fiets diefstal, maar ik vind dat het geregistreerd dient te
worden
Niets doen levert zeker geen resultaat op
Nodig
Noodzakelijk. Kan meehelpen aan goede oplossingen/opsporingen.
Om aantallen te registreren
Om daders aan te laten veroordelen of aan te laten spreken.
Om daderste kunnen pakken/straffen
Om de boeven te pakken . En voor de verzekering
Om de dader hopelijk te pakken
Om de dader te achterhalen en daarmee elelnde te voorkomen.
Om de dader te pakken
Om de daders op te laten sporen zodat die eens stoppen
Om de inbraak, diefstal te melden bij de politie.
Om de misdaad te bestrijden en de daders te pakken te krijgen.
Om de overheid te laten weten dat er iets mis is
Om de politie dat te melden en tevens andere mensen waarschuwen dat iets in hun buurt
zoiets kan gebeuren.
Om een beter beeld te krijgen van het totaal. waarna de politie wellicht beter haar taken af kan
stemmen.
Om een beter milieu te creëren
Om een duidelijk beeld te geven van wat er aan misdaad gebeurd in de omgeving, met wat
hoop op gerechtigheid
Om een duidelijke beeld te krijgen. (voor de politie)
Om een signaal af te geven.
Om ervoor te zorgen, dat er zicht komt op wat er allemaal gebeurt; i.e.g. niet in de hoop mijn
fiets terug te krijgen!
Om gerechtigheid te kunnen krijgen.
Om het te delen en dit geeft inzicht wat er allemaal gebeurd en hierop kan men anticiperen
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Om je een verklaring van de politie nodig heb voor nieuwe kaarten en het kan nog altijd terug
gevonden worden
Om mijn schade vergoed te krijgen. om de boeven te vangen Om inzichtelijk te krijgen wat er in
Horst gebeurd."
Om te laten weten wat er gebeurd is.
Om te voorkomen dat criminelen het voor het zeggen krijgen.
Om te voorkomen dat het weer gebuurt/DADERS MOETEN GEPAKT WORDEN
Om zo hopelijk een dader op te kunnen pakken
Omdat de schuldige flink gestraft moet worden
Omdat dit je plicht is. Ik hoop dat daarmee zaken voorkomen en opgelost kunnen worden.
Tevens is het nodig om aanspraak te kunnen maken op je verzekering.
Omdat dit nodig is voor het bestrijden van, en aanpakken van.. Maar ook voor mijn eigen rust..
Omdat er anders niks aan gedaan kan worden.
Omdat het belangrijk is dat ze de daders vinden.
Omdat het zo hoort vlgs mij
Omdat ik graag zie dat de dader bestraft word
Omdat ik het nodig vind dat het geregistreerd word en actie word ondernomen
Omdat ik nog de hoop heb daar iets mee te bereiken.
Omdat ik vind dat diegene die opzettelijk iets vernield daarvoor beboet mag worden.
Omdat ik vind dat er regels zijn
Omdat informatie belangrijk kan zijn
Omdat je hiermee daders beter kunt aanpakken en is er eventueel wat terug te krijgen.
Daarnaast is het voor de statistieken beter dat er een realistisch beeld geschetst kan worden.
Omdat je wilt dat het opgelost wordt
Omdat me onrecht is aangedaan en ik zo hoop dat de dader uiteindelijk een straf ervoor krijgt.
Omdat men van andermans spullen moet blijven, doe ik ook. Daarnaast staat het dan
genoteerd en staat het in het systeem
Omdat misdaad al te veel loont!
Omdat misdaad nooit mag worden getolereeerd
Omdat misstanden te melden
Omdat op die manier de criminaliteit het beste in het oog kan worden gehouden.
Omdat wij willen dat daders gepakt en veroordeeld worden.
Omdat ze ingebroken hadden en dat ze van onze spullen af moeten blijven.
Omdat ze mij (of mijn gezin) iets hebben aangedaan en door aangifte te doen kunnen de evt.
dader(s) wel worden gevonden. Verder kan ik na aangifte bij bepaalde zaken aankloppen bij de
verzekering.
Opgelost te krijgen
Politie kan soms zaken koppelen.
Politie moet op de hoogte zijn
Principe, is mijn recht
Registreren verzekering, (kleine!) kans op hulp vanuit het politieapparaat. Kans op terugkrijgen
van gestolen goederen. Kans op achterhalen van crimineel.
Snel en concreet
Ter info en verbetering veiligheid
Vanwege de verzekering
Vastleggen van de feiten, kan het niet ontkend worden
Verplichting, mijn voordeel, statistiek.
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Verzekering
Verzekering
Verzekering vraagt om een proces verbaal
Verzekeringstechnisch en om dat het hoort
Voor de statistieken van de politie, verder doen ze er niets mee. bijv. fietsdiefstal,
parkeerschade.
Voor de verzekering.
Voor de verzekering.
Voor een goede oplossing te zorgen
Voor statistieken en dat de politie op de hoogte is war er speelt
Voor verzekering en als info voor onderzoek
Wanneer ik het niet meld, weet ook niemand dat er wat gebeurt..
Wat niet hoort, hoort aangepakt te worden
Wil gerechtigheid
Zo ho
Zodat de dader toch weet dat niet iedereen van die acties is gediend
Zodat de politie op de hoogte is
Zodat er ook iets aan gedaan kan worden
Zodat er ook iets in kaart gebracht kan worden. en de hoop dat er iets aan gedaan wordt
Zodat men mensen kan veroordelen als er meerdere aangiftes zijn voor hetzelfde delict
Zodat overheid inzicht heeft in aantal criminele feiten.
Zodat politie en burgemeester weet wat er in Horst gebeurt en daar hun actie op kunnen
zetten.
Zodoende proberen de misdaad in te dammen
Zonder aangifte wordt er zeker niks aan gedaan
Zonder aangiftes zal niet zichtbaar worden wat er onrechtmatig in Horst aan de Maas gebeurt.
En in mijn geval zal mijn fiets niet bij mij terug komen wanneer die gevonden wordt.
Zonder goede gegevens kan politie zijn werk niet goed uitvoeren.

2.2 Waarom doe je geen aangifte?















1 keer geen aangifte gedaan, omdat we niet om 16.30 uur terecht konden op het politiebureau.
Moesten perse tussen kantoortijden. Kwam voor ons niet goed uit. Slecht voor iets wat van de
overheid is.
Als het te persoon lijk wordt wel anders niet
Diefstal van fietsen. Dit heeft geen zin.
Er wordt toch niets meegedaan.
Hangt vd situatie af.
Heeft vaak geen zin, wordt niks mee gedaan
Het levert toch niets op
Ligt aan de situatie
Ligt aan wat er gebeurd is.
Omdat bij kleine vernielingen, diefstal en andere kleine hier toch niets mee gedaan wordt. deze
zaken hebben geen prioriteit bij de politie. Ook wordt het veel mensen moeilijk gemaakt om
aangifte te doen. Moet op afspraak en kan niet op korte termijn.
Omdat er toch niks of te weinig mee gedaan wordt
Omdat het niet helpt, kost veel tijd en je hoort nooit meer iets.
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Omdat het niets uithaalt
Omdat ik de politie niet persoonlijk kan benaderen. Aangifte moet steeds vaker digitaal. Voor
iets ernstigs zal ik zeker aangifte doen, maar niet bij alles dus.
Te omslachtig en lastig digitaal tenminste
Teveel rompslomp, duurt te lang. Bijvoorbeeld bij klein verlies of diefstal.
We hadden een zaak van bijna oplichting ... hier geen aangifte van gedaan
Wordt niet altijd serieus genomen. of het duurt veel te lang voordat er politie is.
Wordt niets mee gedaan
Wordt toch niks mee gedaan niet serieus genomen heeft geen zin gevoel teveel voor de daders
gedaan te weinig voor slachtoffers
Wordt weinig mee gedaan. Soms zelfs afgewimpeld
Zie extra toelichting 3.2
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