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1. Samenvatting
Op stelling "1 “Op geweld tegen hulpverleners moeten hoge straffen komen te staan”" antwoordt in
totaal 93% van de respondenten: "mee eens". In totaal 3% van de respondenten antwoordt: "mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer mee eens".
Op vraag "2 Hoe kunnen we geweld tegen hulpverleners in de toekomst beter aanpakken?"
antwoordt 70% van de respondenten met een tip.
Op vraag "3 Welke maatregelen moeten er volgens jou plaatsvinden om de orde en veiligheid op de
Markt te handhaven?" antwoordt 58% van de respondenten: "Meer politie op straat".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP MooiBoxtel, waarbij 333 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vechtpartij Markt Boxtel
In de nacht van 25 op 26 januari keerde zich een groep jongeren tegen de politie.

1 “Op geweld tegen hulpverleners moeten hoge straffen
komen te staan”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=296)
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Op stelling "1 “Op geweld tegen hulpverleners moeten hoge straffen komen te staan”" antwoordt in
totaal 93% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 3% van de respondenten antwoordt:
"mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens







Als je zelf hulp nodig hebt en deze mensen kunnen hun werk niet doen door
omstanders zou je ook boos worden
Dat soort volk moet minimaal een half jaar de cel in naar mijn mening. Moet ook
wel zeggen dat de politie vaak te soft optreed in dit soort gevallen. Maar dat is dan
ook weer gevolg van de nederlandse softe wetgeving op dat punt. Als ze ook maar
een tikje te veel of te hard uitdelen wordt de politieagent daarvoor meteen
bestraft. Dus dit moet eigenlijk al bij de wortel aangepakt worden
Geen werkstraf of fikse geldboete maar een gevangenisstraf. De tijd van detentie
ook laten vergoeden, omdat de goedwillende burger dit uiteindelijk moet betalen
via belastingen. Misschien leren ze dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is!
Het is te begrijpen dat jongeren in opstand komen als ze ergens niet mee eens zijn:
ze krijgen in deze maatschappij ook de ruimte om zichzelf zo op te stellen. Dat wil
niet zeggen dat dit goedgekeurd moet worden. Streng optreden lijkt mij slim: stuur
ze dan wel de goede kant op. Geef uitleg hoe ze het de volgende keer wel duidelijk
kunnen maken, maar op een nette manier.

3







Mee eens






Neutraal







Zeer mee
oneens



Hoge straffen voor diegenen die daar gevoelig voor zijn. maar daarnaast ook een
belangrijk educatief stuk door ze mee te laten werken met brandweer/ambulance
en ze echt te laten beseffen dat het hier om levensreddend werk gaat. Gebruik hun
familieleden om ze te laten voelen hoe het zou zijn als door 'vergelijkbaar dom
gedrag' hun oma zou komen te overlijden? laat ze er een project over maken en
presenteren op school...
Kroegen eerder dicht. om 01:00
Politie meer mankracht in zetten
Veel harder aanpakken

Bij de vechtpartij op de Markt daagde de politie zelf uit. Verwacht dan geen
wonderen van dronken mensen. Als de politie gedaan had wat ze hadden moeten
doen, dan was het zo niet gelopen. dan waren de raddraaiers al meteen in hun
kraag gepakt. Als er echt geweld is tegen hulpverleners dan mag er wat mij betreft
wel gestraft worden, maar het mag de agenten in kwestie geen vrijbrief geven om
gefrustreerd te gaan meppen.
Dan bedoel ik gepaste straffen, lik op stuk beleid, geen middeleeuwse toestanden
die ik terug vind in de reactie's op Facebook
En laat die jongeren als taakstraf een nachtje of 2 meelopen met hulpverleners om
ze de gevolgen van hun acties te laten zien.

Afhankelijk leeftijd. Taakstraffen Schadeloosstelling sowieso. Ook bij minderjarigen.
De ouders zijn dan aansprakelijk.
Er staan al hoge straffen op. Die worden echter lang niet altijd opgelegd. Wellicht is
het mogelijk verzachtende omstandigheden minder in acht te nemen bij geweld
tegen hulpverleners?
Hogere pakkans, gesprek met ouders. Verantwoordelijkheid horeca-omddrnemers
(niet schenken aan dronken jongeren, ook niet aan vrienden van dronken jongeren:
stuur eerst die dronken vriend naar huis, dan kun je weer bestellen).
Hogere straffen helpen niet als de vlam a in de pannis geslagen.
Stevig straffen mag wat mij betreft best. Echter: keer op keer is bewezen dat
strengere straffen het aantal en de aard van misdrijven verlaagt. Voorbeeld: in de
VS kent men in verschillende staten de doodstraf. Er is geen enkel bewijs (eerder
het tegendeel) dat zware misdrijven daardoor minder voorkomt. Veelal is het
tegenovergestelde het geval.

Niet wat hoger, veeel hoger! En veel harder aanpakken schandalig.
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2 Hoe kunnen we geweld tegen hulpverleners in de toekomst beter
aanpakken? (n=292)
Dit is onmogelijk (7%)
Tip (70%):

































2 opties: zwaarder straffen voor daders (evt cameratoezicht om daders makkelijker te kunnen
identificeren. Daarnaast uitleggen wat de consequenties voor slachtoffers kunnen zijn bij belagen
van brandweer en ambulance dmv voorlichting. De politie moet meer gezag gaan krijgen en gaan
uitstralen. Niet in discussie gaan maar gezag uitstralen.
Alle ouders van de jongeren aanpakken, gebiedsverboden, meer voor deze jeugd organiseren
Alleen OPVOEDING en RESPECT bijbrengen
Altijd toezicht van de politie
Beboeten en strenger aanpakken
Begin bij de bron: ouders, verenigingen en scholen. Jongeren weer wat vaker een corrigerende
tik geven.
Beter opgeleiden agenten op straat die korte metten mogen maken met die raddraaiers
Beter optreden, hogere consequenties aan hangen. De jongeren wisten al 1 week van te voren
dat deze vechtpartij ging komen
Betrek de sociale omgeving van de jongeren en de ouders.
Bewustwording , voldoende informatie en zonodif straffen o.a. via gebiedsverboden en deze
controleren; lukt dat niet dan een paar weken verbod van openzijn van horeca-inrichtingen
Bodycams voor hulpverleners
Cafe’s eerder dicht en veel zwaarder straffen
Camera’s
Communicatie op scholen en diepere achtergronden van dit gedrag proberen op te sporen
Dat begint bij de opvoeding. Dus ouders: Doe er wat aan!!!!
Dat de hulpverleners beter luisteren naar de jongeren. Er was geen geweld bij de jongeren
vroegen om hulp. Jammer dat het zo in de media neer wordt gezet.
De daders wat harder aanpakken en hogere straffen geven
De geweldplegers meteen straffen en vooraf laten weten dat er een straf voor staat
De opvallende uniformen vind ik al een goed plan. Daarnaast moeten we onszelf afvragen waar
het geweld vandaan komt. Waarom doen mensen zo? Kunnen we dat aanpakken?
De overheid moet daar in de wet zaken over vastleggen. Zwaardere straffen, meteenoppakken
die hap. Op gemeenteniveau misschien sneller een noodverordening uitvaardigen oid. In ieder
geval iets, waarbij snel ingrijpen met meer materieel en mankracht in no time opgeroepen kan
worden.
De straffen mogen zwaarder zijn.
Degene die geweld hebben gepleegd, een verbod om een jaar niet in het weekend op de markt
te mogen komen (straatverbod/cafe verbod)
Dichtbij de jongeren blijven, meer dialoog, politie moet deëscalerend optreden
Direct aanpakken. Hoge straffen
Direct oppakken en afvoeren, daarna zwaar straffen.
Direct oppakken en boete geven.
Direct oppakken, of bodycams
Door hen te tonen in de media als de rechter heeft gesproken
Door hoge celstraffen en daarnaast hoge geldboetes c.q. inhouden op hun uitkeringen
Door meer met elkaar te communiceren
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Door ze hard aan pakken
Duidelijk signaal afgeven en hogere straffen
Duidelijke regels trekken en mensen bestraffen wat ze hebben gedaan. Hoe zwaar de straf hoe
minder vaak ze het gaan doen
Een actie via social media en via posters tegen geweld.
Eerder en harder optreden zonder dat men daar aan iedereen verantwoording moet afleggen.
Eerder ingrijpen en zwaarder straffen die mensen doen gewoon hun werk
Er voor zorgen dat drugs en tabletten niet verkocht kunnen worden
Flinke boetes ook voor schelden politie, sluitingstijd niet om 2 omdat dan iedereen tegelijk op de
markt is. Daarvoor was het beter met deuren om 2 dicht laten gaan maar kroeg pas om 3 dicht.
Dan gaan mensen automatisch meer verspreid naar huis.
Flinke straffen opleggen
Forser straffen
Gebiedsverbod
Gebruik maken snelrecht
Geef de hulpverleners meer mogelijkheden om zichzelf te beschermen.
Geef ze een tazer, geen nadelige gevolgen, schrikt wel goed af
Geef ze een wapen een vervolg ze niet bij gebruik daarvan
Geen aandacht aan besteden. Wel METEEN ingrijpen
Geweldplegers verplichten zich in te zetten voor gemeenschap-dorp (maatschappelijke stage of
iets dergelijks
Gezag afdwingen
Groeperingen die recidiverend geweld plegen gebiedsverbod, harder straffen
Handhaving
Hard aanpakken
Hard optreden, meer politie, mensen die alleen maar hangen en geen kroeg binnen gaan
wegsturen.
Harder aanpakken (3x)
Harder aanpakken de veroorzakers
Harder aanpakken plus opvoeding
Harder optreden net als in Spanje, zero tolerance
Harder optreden, strenger straffen
Harder optreden. En niet als pussy’s afwachten en uiteindelijk gaan huilen als ze zelf worden
geslagen.
Harder straffen
Harder straffen en de ouders op een opvoedcursus sturen
Hardere aanpak
Hardere straffen uitdelen waardoor de jongere banger zijn om wat uit te halen. Daarna komt
vanzelf het respect.
Hardere straffen. (ligt buiten jullie macht maar goed voorbeeld stellen door flinke straffen uit te
delen)
Heel storend af straffen
Herrieschoppers vastzetten en hoge boetes
Het uur dat je voor sluiting niet meer van kroeg kunt wisselen lijkt mij te zorgen voor irritatie en
‘hangen’/samenscholen op straat. Mijns inziens niet zinvol
Het zijn altijd dezelfde raddraaiers - heeft niets met uitgaanspubliek te maken! Aanpakken die
lui!
Hochere straf, dorp verbood voor daders
hoge boetes of een flinke straf geven
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Hoge geld boetes eb lange gevangenis straffen. Geen soft beleid
Hoge straffen
Hoge straffen en zorgen dat hulpverleners MOGEN optreden tegen het tuig. Meteen
uitschakelen zeg maar.
Hoger straffen
Hogere boetes die ook het ambulance personeel mag uitdelen
Hogere stra
Hogere straffen (5x)
Hogere straffen en als ouders zijnde Dit duidelijk maken aan jongeren
Hogere straffen ervoor geven
Hogere straffen opleggen die afschrikken
Houdt contact met deze jongeren en zorg dat je weet wat er speelt
Hulpverleners Eerder laten handelen voordat het al te laat is (preventief optreden voordat het
uit de hand loopt)
Ieder weekend politie op de markt
In dit geval met de gummiknuppel er op los en niet te veel afwachten,
In gesprek blijven
In gesprek gaan/blijven
Inzetten op preventie dmv spotters. Ander kaliber beveiligers(gastheren/vrouwen) die publiek
kunnen lezen
Keihard optreden
Kinderen straffen en met ouders in gesprek hoe je respectvol met elkaar kan omgaan
Kroegen om 24.00 uur dicht
Laat de geweldplegers maar een week meelopen met hulpverleners
Laat ze met elkaar kennis maken: hulpverlener en dader; rollenspel waarbij de dader de
hulpverlener die belaagd word door groep jongeren
Lastig, maar hard optreden, flinke straffen uitdelen en social media in de gaten proberen te
houden?
Lik op stuk beleid (2x)
Lik op stuk beleid en camera toezicht in uitgaansgebied
Lik op stuk beleid. We zijn veel te soft tegen de jeugd. Hoge boetes en een aantal nachten in de
cel.
Lik op stuk en meer bevoegdheden voor politie, maar dit landelijk regelen, lokaal heeft niet
zoveel zin
Markt zero tollerance. En handhaven.
Meer agenten. Lik op stuk beleid. Geen verschil tussen “rassen” maar iedereen direct en
zichtbaar aanpakken.
Meer bevoegdheden geven, harder optreden
Meer bevoegdheden voor de politie
Meer bevoegdheid geven
Meer blauw op straat en harder straffen
Meer blauw op straat, niet allen in de avond
Meer camera's en zwaarder straffen
Meer cameratoezicht, duidelijker communiceren wat voor (liefst hogere) straffen de daders
hebben gehad zodat mensen wel 2x nadenken voor ze de hulpverleners iets aan doen
Meer controleop drugs etc.
Meer gerichte preventie via ouders en scholen!
Meer inzet en strakkere protocollen omtrent het omgaan met agressie tegenover hulpverleners
Meer mankracht
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Meer mensen aanwezig
Meer politie
Meer politie op hoog-risico momenten en dan stevig en zichtbaar straffen. Laatste uur (of twee
uur) voor sluitingstijd geen nieuwe mensen meer in de kroeg, blijven tot sluit mag wel, hierdoor
bevorder je een geleidelijker vertrek.
Meer politie op straat
Meer politie op straat en meer in gesprek gaan met jongeren
Meer politie tijdens sluiten kroegen. Meer geweld.
Meer politiecontrole
Meer straffen
Meer toezicht, politie in burger
Meer voorlichting op scholen
Met camera bemannen.
Met de gevolgen confronteren
Met het verbod op alcohol onder de 18 jaar is voor de 15 tot 18 jarigen een probleem ontstaan:
Hoe brengen zij de avond toch op een leuke manier door. Met een pilletje? Is even duur als een
pilsje. En dan matten: lacheeeu
Met meer mensen komen, nu waren ze in het begin maar met z'n tweeën. Dat is niet te doen
Meteen een hoge straf geven als ze gearresteerd worden.
Meteen hoge boetes geven
Meteen oppakken en voorlopig vasthouden
Minder afwachten en harder aanpakken. Hogere straffen
Minder alcohol en drugs laten gebruiken die jongeren
Neer blauw op straat, strenger straffen.
Niet zo nadrukkelijk aanwezig zijn
Nog harder aanpakken
Onderwerp maken op middelbare scholen, maatschappelijke stages maar zeker ook meer
respect in de opvoeding
Ontzeggen gebied, verplichte taakstraffen, cursus, meelopen met politie, dagje cel
Op gevaarlijke tijden bereden politie of ME meesturen en de ouders op de hoogte stellen en hen
met hun kroost confronteren met wat zij teweeg hebben gebracht en werk laten verrichten voor
de hulpverlener die zij belaagd hebben voor hem/haar privé of een door hen gekozen instelling
Op tijd politie aanwezig
Oppakken en lang vastzetten
Oppakken en lik op stuk
Ouders hebben een belangrijke taak en verantwoordelijkheid.
Ouders op aanspreken
Ouders straffen
Ouders ter verantwoording roepen
Ouders zijn verantwoordelijk/ opvoeding. niet pappen en nathouden.
Overmacht
Pepperspray, meer beveiliging en camera's
Politie in opleiding bij ME daarnaast harder op laten treden
Politie meer mogelijkheden geven om dit aan te pakken.
Politie meer optreden
Politie meer rechten geven om op te treden.
Politie moet harder optreden
Politie moet meer mogelijkheden krijgen.
Politieagenten opleiden tot het niveau Guardia Civil
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Probeer telkens inzichtelijk te maken dat de politie niet de vijand is, geen bonnenschrijvers zijn,
maar ook en juist diegene zijn die iedereen helpen. Als je een ongeluk krijgt, een hartstilstand,
dan zijn zij vaak de eerste ter plekke.
Sancties, zie reactie op vraag 6
Seer hogs straf.
Snel en adequaat handelen. Agenten zouden zich niet moeten hoeven laten uitlokken en opjagen
maar harder moeten kunnen optreden in dit soort situaties. Jongeren die zich misdragen direct
een gebiedsverbod opleggen voor langere periode.
Snel straffen
Sneller straffen en hoger, onacceptabel
Snelrecht en gelijk hard aanpakken
Sociale controle verhogen, wellicht dat je het excaleren voor kan zijn. Nu weet iedereen er wel
wat over, maar niemand heeft zich ermee bemoeit omdat ze bang zijn
Straat verbod
Straffen
Streng straffen ( snelrecht ) geen Hali onder andere.
Streng straffen en hoge boetes
Strenge(re) controle op drugs
Strenger handhaven, hoge straffen en hulpverleners meer mogelijkheden geven om zich te
weren
Strenger strafen en harder optreden tegen druggebruik
Strenger straffen!
Strengere straffen en gebiedsverboden.
Strengere straffen en werkstraffen
Tasers mee geven aan hulpverleners
Thuis beginnen.
Uitgaansverbod, meldplicht tijdens stapsvonden. Verplichten anti agressie cursus. .
Van hulpverleners blijf je af
Van jongsafaan kinderen meer respect bijbrengen
Vastzetten en boete laten betalen
Veel harder aanpakken
Via opvoeding, en ouders van deze rel schoppers
Voorlichting en controle op alcoholmisbruik
Voorlichting op scholen door hulpverleners
Voorlichting op scholen, raddraaiers verantwoordelijk maken, uitzoeken waarom er geweld
ontstaat.
Wet aanpassen voor zwaardere straffen
Zeer. Zwaar straffen, bij minderjarig ouders flink aanpakken, hoge boete laten betalen
Zie commentaar vorige vraag
Zie hierboven m'n toelichting
Zorgen dat ze serieus genomen worden.
Zwaar straffen (2x)
Zwaar straffen en mensen die hulpverleners helpen niet vervolgen maar eren.
Zwaarder straffen (2x)
Zwaarder straffen en flinke boete in de pot van de hulpinstantie
Zwaarder straffen zijn hier vrijstaat
Zwaardere straffen
Zwaardere straffen en camera toezicht
Zwaardere straffen opleggen
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Zware straffen opleggen 240 uur taakstraf. Rotzooi in enom boxtel opruimen/prikken

Weet niet (22%)
Toelichting
Tip:
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Weet niet



Als de politie in "kontje schop" filmpjes verschijnt op internet, dan kom je niet
meer geloofwaardig over. Daar wringt bij veel mensen de schoen.
DE burgemeester moet al zijn bevoegdheden inzetten en erop rekenen dat wij
achter hem staan.
Dit maakt het voor de geweldplegers moeilijker om anoniem/ongestraft weg te
komen met geweldsmisdrijven of ander onacceptabel gedrag.
Dus drugsdealers eindelijk eens aanpakken,
Ga in gesprek met mensen die zich tegen hulpverleners richten en ga op zoek naar
de oorzaak ervan.
Harder straffen.
Hogere straffen en zo mogelijk direct bestraffen
Moeilijke materie. Onderzoek vereist. Straf naar gelang.
Naast straffen , neem ze eens mee in zulke situaties , indien mogelijk !!!
Nu weet ik niet wat de aanleiding is geweest van de vechtpartij, waardoor men
zich tegen de politie keert.
Maar als je naar buitenland kijkt, is de politie een machtig orgaan, waar iedereen
bang voor is. Daar weet ook iedereen dat je geen ruzie moet krijgen met politie.
Hier in Nederland is de politie niet beschermt door overheid en bij elke misstap
heeft een agent een probleem. Met als gevolg dat hier niemand bang is voor
agenten.
Uitsmijter bij de deur van het café zetten en meer bevoegdheid geven
Vroeger (ja daar ie ie weer) stond politiebureau op de markt. Niets ontging er aan
de gen van de politie. Ook was er 24/7 politie in het dorp. Daar schort het aan.
Dan kun je optreden en doorpakken.
Mensen blijven mensen, niet ieder mens reageert hetzelfde. Geef hier flinke
straffen of cursussen op.
Zolang hulpverleners zelf geen actie mogen ondernemen en de politie niet met
harde hand mag optreden zal dit nooit voorkomen kunnen worden.
Lastig, er is niet 1 zaligmakende oplossing. Hogere straffen en een taakstraf met
hulpverleners meelopen is 1 ding, maar ook opvoeders hebben een grote rol in
wat zij hun kinderen toestaan in gedrag. En helaas is gemeenschapszin
tegenwoordig vér te zoeken. Idealiter wordt het individualisme aan de kant
geschoven voor samenwerking en saamhorigheid, het vingerwijzen voor
verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.
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De voltallige gemeenteraad nam dinsdagavond 5 februari een motie aan die het college
oproept adequaat in te grijpen om de orde en veiligheid op de Markt te handhaven. De motie
vermeldt geen exacte maatregelen en moet dus vooral als een krachtig politiek signaal
gezien worden richting de burgemeester om zijn bestuurlijke bevoegdheden te gebruiken.

3 Welke maatregelen moeten er volgens jou plaatsvinden om
de orde en veiligheid op de Markt te handhaven?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=297)
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Op vraag "3 Welke maatregelen moeten er volgens jou plaatsvinden om de orde en veiligheid op de
Markt te handhaven?" antwoordt 58% van de respondenten: "Meer politie op straat".

Andere maatregel, namelijk:
















Aandacht voor de niet-relschoppers. Die zijn er n.l. veel meer. Met maatregelen moeten die het
ontgelden. Dat is niet eerlijk. Je kunt ook pluimen uitdelen voor goed gedrag
Alle ondernemers dezelfde regels hanteren en op 1 lijn zitten daarin.
Betere opvoeding
BOA's meer bevoegdheden en wapenstokken geven
Boetes
Cafe’s eerder dicht.
Camera toezicht voor vervolging achteraf
Camera’s
Camerabeveiliging / handhaving vanuit horeca zelf / shoarmazaak eerder sluiten, zodat ook
niemand blijft hangen.
Cameratoezicht (2x)
Cameratoezicht en goede samenwerking tussen gemeente-politie en horeca
Cameratoezicht,
De gene die alleen maar een beetje rondhangen op de markt de keuze geven om vrijwillig te
gaan en anders anders verplichten te gaan
De hele groep oppakken, een nacht laten brommen en naar huis sturen. Zij willen spelletjes
spelen? Dan met gelijke munt betalen.
De kroegen aantrekkelijker maken met aantrekkelijkere prijzen. Jeugd die de boel komen
verstoren meteen oppakken. Meer camera's
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De Markt is geen samenscholingsplek. De politie (en uitsmijters) zouden mensen actief moeten
benaderen om 's nachts niet op de Markt rond te hangen. Gewoon fiets pakken en naar huis.
De mensen aanpakken die steeds de problemen veroorzaken.
De onderliggende oorzaken uitzoeken en benoemen in samenwerking met jongerenwerk,
gemeente jongeren en ouders. Het blijkt een publiek geheim te zijn dat het niet botert tussen de
allochtone en autochtone jongeren in Boxtel. Doe daar iets mee en durf het te benoemen zonder
stemming te zetten en haat te kweken.
Doeltreffend optreden waardoor herhaling niet meer opkomt in het hoofd van de relschopper
Door handhavers scherp letten op geluiden in de social media. Dit betekent wel dat hiervoor
capaciteit (en dus ook geld) beschikbaar moet worden gesteld. Een mooie opdracht voor onze
landsregering....
Duidelijk beleid zero tolerance
Duidelijke voorbeelden qua straffen en ook echt uitvoeren.
Eerdere aanpak van problemen
Facebook controleren
Gebiedsverboden ook handhaven op straffe van....
Geen hangjongeren in het dorp maar bijvoorbeeld alleen bij kroegen. Zo heb je een vaste plek
waar er bewaakt kan worden ipv al die losse groepen.
Gereguleerde gedragsregels aan laten leren als straf
Goede cameras installeren.
Goede verlichting en camera's
Handhaven van opgelegde maatregelen
Harder optreden en zwaarde straffen
Harder optreden van de politie an zich. Eerder opschalen
Harder straffen
Hoge straffen
Hogere straffen
In en rond het centrum permanente cameratoezicht
In geprek met deze groepen en waarschuwen, andere plek aanwijzen voor deze jongeren die op
straat hangen, later open, dan meer spreiding van mensen die naar huis gaan.
Jeugd wat niet in de kroeg komt van de markt weg houden.
Jeugdwerkers erbij, die snel in contact kunnen treden en de gemoederen kalm kunnen houden
door in gesprek te blijven
Jongeren bewust maken van respect tonen, colleges/workshops op scholen geven
Kent men de herrieschoppers dan boete eventueel uit huis plaatsen
Koffie-shop, nadenken over uitgaan voor 15-18 jarigen, ook voor de allochtonen
Kortere sluitingstijd kroegen
Kroegen eerder dicht, lik op stuk beleid
Kroegen vroeger sluiten
Langdurig, enkele maanden, gebiedsverbod. Politie met bidycams uitrusten. Beledigingen niet
tolereren.
Laten vechten
Lik op stuk beleid om overtredingen te voorkomen.
ME, bereden politie erop afsturen op gevaarlijke tijden inrekenen en de ouders ook laten komen
zie verder hiervoor
Mee aanpakken
Meer bevoegdheid politie harder op mogentreden .en groeps vorming van risico groepen
verbieden
Meer camerabewaking en eerder ingrijpen.
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Meer controle op alcohol.
Meer dialoog met jongeren, politie moet deëscaleren i.p.v. escaleren
Niet wegkijken, aanpakken, strenge straffen helpen niet
Nog harder optreden denk aan wapenstok
Normen en waarden bijbrengen die gelden in democratisch nederland
Om 0.00 uur de deur op slot
Om 2uur dicht
Onrustschoppers een gebiedsverbod opleggen. Meer controle, waarom staan er diverse auto’s
geparkeerd met mensen die zitten te wachten om onrust te gaan stoken. Aanspreken en weg
sturen.
Open tot 3 uur, dan komen de mensen op een verspreider tijdstip naar buiten. Nu worden ze
"massaal" tegelijkertijd de markt opgedreven. Zorgen dat het niet meer aantrekkelijk is om op
straat in te drinken maar dat het voor de jeugd betaalbaar is om vanaf een uur of 21.00 in de
kroeg te zitten.
Ouders aansprakelijk stellen voor inzet (financieel) van overheidsdiensten of mensen zelf
Ouders moeten meer bespreekbaar maken en hun kinderen ondersteunen. En ik vind dat scholen
een en ander in hun lespakket op kunnen nemen zodat kinderen beter vooorbereid zijn op het
volwassen leven. Niet alleen met geweld tegen hulpverleners maar überhaupt om zich staande
te houden. Schulden voorkomen etc. Grenzen leren ontdekken i.p.v. een kind hierin niet te
begeleiden.
Overal kijken niet op 1 plek
Politie moet consequent optreden tegen de raddraaiers.
Politie moet harder optreden.
Schijnt zo te zijn dat de jeugd al een tijdje op een confrontatie uit waren. Was de politie in
gesprek geweest hadden ze dat misschien wel aan kunnen voelen.. of niet.. iig luisteren naar
elkaar
Sluitingstijd om 3 en deuren dicht vanaf 2 zoals het ooit was
Snel en hard optreden tegen tuig wat dit soort dingen uithaalt.
Sneller ingrijpen door politie, desnoods oproerkraaiers direct afvoeren en nacht in cel zetten
Specifieke groepering aanpakken
Strenge controle op drugs en tabletten
Strenge(re) controle op drugs
Strenger optreden.jeugd meer respect leren.geen keus geven.
Toestaan dat politie meteen mogen ingrijpen.
Vaak is het dezelfde groep die problemen oplevert, jongeren kijken tegen deze gasten op en gaan
ze nadoen. Praat met de gasten en vraag wat hun probleem is, pas dan kan je een oplossing
bieden.
Vaste camera's in het centrum
Vogelvrij verklaren van relschoppers, verbanning of lange opsluiting
Voortdurend toezicht op weekend-avonden op de markt
Voreger sluiten horeca
Vrijheid afnemen: zorgen dat er een duidelijke consequentie verbonden zit aan het gedrag.
Voorlichting geven/verplichten. Een plek creëren waar deze jongeren terecht kunnen (niet alleen
het clubhuis).
Weten ouders waar kinderen zch 's nachts ophouden?-opvoeders aanspreken
Zeker niet later sluiten van kroegen dan twee uur, liever nog 1 uur.
Zero tollerance. Lastig. Meteen oppakken. Na bepaalde tijd stopt het.
Zichtbare camera's
Zie mijn antwoord boven onder 7
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Zoals in grotere steden: politie op de fiets kriskras door de straten.
Zwaar straf geven zo dat ze het niet leuk vinden om dit überhaupt nog te doen of organiseren
Zwaarder en sneller straffen, eventueel oppakken en nacht vasthouden mogelijk maken.
Zwaarder straffen ook voor minderjarigen en ouders verplicht op opvoedcursus

Toelichting











Als de politie op de verkeerde groep begint in te slaan, dan krijg je het dat mensen zich tegen de
politie keren. In deze nacht valt de Hollandse jeugd niet veel te verwijten (ik praat het aftrappen
van de autospiegel en de klap tegen een agent niet goed), maar de Hollandse jongens werden
zonder pardon uiteen gedreven en geslagen door een paar gefrustreerde agenten, zodat er
later een Hollandse jongen werd gekopschopt door een groep allochtonen. Daar lees je in de
media niks over. De week ervoor was het ook al hommeles op de markt. Politie deed niks,
alleen ook de verkeerde berispen. Dan krijg je wrok. De Boxtelse stappers hoeven zich toch
zeker niet als een kat in het nauw te laten drijven. De Boxtelse politie is één groot lachertje.
Boxtel moet veilig en gezellig blijven....wie daaraan niet kan mof wil bijdragen, beletten om te
komen c.q. aanwezig te zijn.
De chats in de gaten houden en de jeugd op voortgezet onder wijs gaan praten
Dragers van capuchon bij warm weer aanspreken. Gewoon even legitimeren.
Het gaat vaak om bewijsvoering. Er is geen beter bewijs dan een goede video.
Het is een groter probleem wat moeilijk te vangen is. Via sociale media gaat het soms zo snel.
Hopelijk kan de politie daarin iets betekenen? Maar ook gewoon een schop onder hun kont kan
geen kwaad, maar daar heb je ook bewuste ouders voor nodig die grenzen durven te stellen
aan hun prinsjes en prinsesjes.
Horeca schenkt misschien te lang door, controle door drugshonden, jongeren vertonen vaak
opgefokt gedrag. Kroegen eerder laten sluiten, slapen bewoners die in het dorp wonen ook wat
eerder.
Ook lastig. Gebiedsverbod is tijdelijk en kan het probleem verleggen, meer politie kan averechts
werken. De vraag is wat de oorzaak is geweest, wat is de vonk geweest die de brand heeft doen
ontstaan? Daarvoor zou je in gesprek moeten gaan met de raddraaiers en proberen inzichtelijk
te maken hoe dat proces gaat.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiBoxtel
Vechtpartij Markt Boxtel
15 februari 2019 tot 25 februari 2019
333
5,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
26 februari 2019
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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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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