Veiligheidsmaatregelen evenementen
Na de aanslag in Parijs (Bataclan) zijn de veiligheidsmaatregelen bij (grootschalige)
evenementen verscherpt. Toch vielen er onlangs in Manchester doden bij een
zelfmoordaanslag na een concert van Ariana Grande.
Kijkende naar uw eigen bezoek aan evenementen
in hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “Ik heb me in Nederland nog nooit bedreigd gevoeld"
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Ik ging al nooit naar grote evenementen, maar als ik nu naar een stad ga denk ik daar
wel even over na.
Ik ben niet bang aangelegd, maar ben wel blij met de extra controles overal.
Ik sta er nooit bij stil maar besef dat er te weinig blauw is op straat
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1.1 Wat ligt aan deze dreiging ten grondslag?
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Agressie van de ander
Ben een keer klem gezet door jeugdige fietsers, kreeg hulp van de straat
Ervaringen die ik gehad heb
Geen vrijheid om je te uiten
Immigratie
Massa emigratie
Optreden regering en politie
S,avonds negatief te worden aangesproken
Toenemende aggressie
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2. Hoe kan volgens u de dreiging in Nederland verminderd
worden?
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Aanpakken bij de bron
Alle verdachte personen blijven volgen
Beter luisteren naar personen die graag willen integreren
Binnenkomers eerst heel goed checken en niet te snel toelaten
Controles, te beginnen bij de grens
Criminelen,terroristen endergelijke moeten in Nerderland veel zwaarder gestraft worden,de
straffen in Nederland stelt totaal niks voor,in de gevangenis zitten in Nerderland lijkt wel of je op
vakantie bent bij centerparcs
Diegene aanpakken die aanpak verdienen.
Eerlijke politiek, eerlijke kansen voor iedereen.
Extremisme bespreekbaar te maken en niet weg kijken
Gezond verstand gebruiken en melding maken als je echt iets verdacht vindt
Goed contact tussen de hulpdiensten
Goede screening van mensen die hiervoor in aanmerking komen.
Grenzen dicht
Het begint ergens en daar moet het aangepakt worden
Het is de vraag wanneer en waar het gebeurd, zoiets is niet te voorkomen
Inzetten op goeie jeugdzorg
Mensen ervan overtuigen dat je niemand mag overheersen
Mensen helpen in te zien dat wij allemaal zelf het probleem zijn...
Minder aandacht in media daarvoor, werkt bekrachtigend
Mogen letten op elkaar
Niet alleen negatieve berichtgeving
Niet alleen tassen controleren ook mensen fouilleren
Onderlinge band verstevigen. Niet ik maar wij op de voorgrond
Onze cultuur beter beschermen
Overleg met alle partijgen ook voor ambtenaren i.p.v alleen aan regels denken. Gewoon gezond
verstand gebruiken.
Politie bereikbaarheid ipv bonnen uitschrijven
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Politie en beveliging zichtbaar aanwezig
Risicopersonen land uitzetten
STOPPEN MET AL HET GEWELD
Zondaars harder straffen
Zorgen dat iedereen zich veilig voelt wegnemen kun je het niet de dreiging kan er elk moment
zijn
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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