
Als u de volgende vragen invult helpt dit ons Inzicht krijgen in de wijze waarop wij als politie met u
als burger contact hebben. 
Hartelijk dank voor uw tijd. Het invullen van de enquête kost ongeveer 2 minuten. 

Onderzoek naar aangiftevormen en openstelling politiebureaus DNU

Vragen met betrekking tot dienstverlening

1. Uw leeftijd is
Jonger dan 18 (samen met een volwassene invullen)

18-29

30-49

50-69

70 +

2. Ik woon in de gemeente
Dronten

Noordoostpolder

Urk

Geen van deze gemeenten

3. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden
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contact gehad met de politie
0

1-3 keer

4-6 keer

7 keer of vaker

4. Mijn contact met de politie was
Fysiek, aan het politiebureau

Telefonisch

Via Social Media

Op straat

Via politie.nl

Anders, namelijk

5. Mijn voorkeur voor het doen van een aangifte is
 

Via politie.nl

Telefonisch

Via een videoverbinding

Op het politiebureau

Anders, namelijk
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6. Ik vind het geen probleem om naar een naastgelegen
gemeente af te reizen, als ik daardoor sneller aangifte
kan doen op een politiebureau:

7. Deze vraag is alleen voor de bewoners uit de
gemeente Dronten. Als ik naar een andere gemeente
zou reizen om aangifte te doen op een politiebureau,
dan zou mijn voorkeur zijn:

Urk

Emmeloord

Lelystad

Ik wil niet naar een andere gemeente 

Ik woon niet in de gemeente Dronten

Anders, namelijk

8. Als ik aangifte doe op een politiebureau, dan is het
voor mij acceptabel dat deze opgenomen wordt binnen:

1-2 werkdagen

3-5 werkdagen

6-8 werkdagen

Anders, namelijk

9. Ik stel mijn vraag aan de politie het liefst:
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9. Ik stel mijn vraag aan de politie het liefst:
Via politie.nl

Via Social Media van de politie

Telefonisch

In persoon op een politiebureau

Anders, namelijk 

10. Ik vind het belangrijk om in mijn eigen gemeente het
politiebureau in te lopen voor een vraag opmerking

11. Als ik persoonlijk contact wil op een politiebureau,
dan is het voor mij geen probleem om naar Emmeloord
af te reizen

12. Ik vind het belangrijk dat het politiebureau in mijn
gemeente geopend is voor vrije inloop

Niet belangrijk

1 dag in de week

2-4 dagen in de week

Alle werkdagen 

Dit kan ook anders, namelijk
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13. Als u contact wilt met de politie en dit kan via een
videoverbinding, zou u dit dan overwegen?

Wel als dit op een politiebureau kan in een afgesloten ruimte

Dan wel het liefst op mijn eigen device vanuit huis

Nee, dit heeft absoluut niet mijn voorkeur

Ja en de vorm maakt me niet uit

Daar wil ik het volgende over zeggen: 

Gereed

!
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