
 

Uitkomst SP enquête onder politie Eenheid Noord-Holland:  

POLITIEAGENTEN VINDEN SLUITING POLITIEPOSTEN ONVERANTWOORD 

74 procent van de ondervraagde politieagenten vindt het sluiten van politieposten een slechte 

ontwikkeling. Dat blijkt uit een enquête die de SP hield onder 140 politiemensen werkzaam in 

de Eenheid Noord-Holland. 

 

Een agent uit het politieonderzoek: ‘De burgers moeten verder rijden. Het starten vanaf het 

bureau is er niet meer. Waardoor het gevaar aanwezig is dat met name de kleine gemeenten 

toezicht gaan missen.’ ‘Politie is de grip in de wijken aan het verliezen. Bureaus sluiten 

betekent onder andere binding weg’ zegt een andere agent.  

 

Volgens de SP worden daardoor de aanrijtijden te lang: ‘Dit is een klap voor de veiligheid van 

bewoners die in een noodsituatie te lang op de politie moeten wachten maar ook de veiligheid 

van politiemensen is in het geding wanneer zij te lang op versterking moeten wachten.’   

 

 

Enquête onder 140 politiemensen van de eenheid Noord-Holland 

 

‘Het sluiten van politieposten is een 
verantwoorde beslissing.’ 

  

        

Zeer oneens  49 35,00%   

Oneens 55 39,29% Zeer oneens/Oneens 74,29% 

Neutraal  19 13,57%   

Eens 11 7,86% Zeer eens/Eens 10,71% 

Zeer eens 4 2,86%   

Geen mening  2 1,43%   

  140     

 

 

‘De burgers moeten verder rijden. Het starten vanaf het bureau is er niet meer. Waardoor het 

gevaar aanwezig is dat met name de kleine gemeenten toezicht/surveillance gaan missen. men 

blijft noodgedwongen in de grotere gemeenten.’ 

 

‘Politie is de grip in de wijken aan het verliezen. Bureaus sluiten betekent onder andere 

binding weg.’ 

 

‘Hoezo geen politiepost met een dorp van 40.000 inwoners?’ 

 

‘De politie komt steeds meer van de burgers af te staan. Ik merk het in mijn wijk al.’ 

 



‘onze gemeente bestaat uit 23 woonkernen met gemiddeld een afstand van 10 km tot het 

middelpunt Hoofddorp. Je kunt niet verwachten van oudere mensen dat zij dat door weer en 

wind moeten gaan afleggen. En zeg dan niet zij kunnen dit via internet aangifte doen.’ 

 

‘Alles wat opgebouwd is in het goede contact met de buurt en burgers gaat daarmee weer 

verloren.’ 

 

 

‘Het sluiten van de helft van de 
politieposten maakt de aanrijtijden in 

sommige gevallen onverantwoord lang.’ 

  

        

Zeer oneens  3 2,14%   

Oneens 15 10,71% Zeer oneens/Oneens 12,86% 

Neutraal  21 15,00%   

Eens  38 27,14% Zeer eens/Eens 71,43% 

Zeer eens  62 44,29%   

Geen mening  1 0,71%   

  140     

 

 

‘Dat is gewoon waar. In sommige gebieden is het nu al onverantwoord en dan moeten er nog 

posten dicht.’ 

 

‘Hoe verder de thuishaven is gelegen hoe dichter je daarbij in de buurt blijft rijden. Als is het 

alleen maar om weer het schriftelijk werk af te handelen. Dus verre gebieden komen niet aan 

de beurt.’ 

 

‘In een landelijk gebied met 80 en 60 km wegen is de aanrijdtijd onevenredig lang en is er 

geen garantie dat de politie binnen een half uur ter plaatse kan kunnen zijn.’ 

 

‘Ik werk vanuit Haarlem. Dit is bij ons niet echt van toepassing.’ 

 

 

 

‘Het voordeel van één bureau per robuust 
team is onder andere samen kunnen 

briefen, betere 
samenwerkingsmogelijkheden (recherche, 

ondersteuning) en daarmee 
hoogwaardiger dienstverlening voor de 

burger.’  Brief minister Opstelten over het 
sluiten van politieposten, 15 december 

2014   

        

Zeer oneens  25 17,86%   



Oneens  64 45,71% Zeer oneens/Oneens 63,57% 

Neutraal  20 14,29%   

Eens  25 17,86% Zeer eens/Eens 21,43% 

Zeer eens  5 3,57%   

Geen mening  1 0,71%   

  140     

 

‘De man weet niet waar hij het over heeft, vooral niet in de plattelandsgebieden gaat dit niet 

op.’ 

 

‘Natuurlijk heeft het ook voordelen. Soms worden de lijntjes korter.’ 

 

‘Klinkt leuk maar werkt in de praktijk niet. Plaatselijke kennis gaat verloren. Collega's 

moeten iedere dag maar zien waar ze in een auto moeten gaan surveilleren.’ 

 

‘Wij hadden een recherche in huis, een goed cellenblok. Alles dichtbij. Nu moeten wij met 

een verdachte 15 km rijden om deze ergens anders onder te brengen. Met 3 verdachten weg te 

brengen, hebben wij geen auto's meer in het bewakingsgebied. Dit komt met name in de 

weekenden regelmatig voor.’ 

 

‘propaganda. Zo kan je alles recht praten wat krom is. In deze digitale tijdperk is een briefing 

digitaal en benaderbaar vanuit elk bureau.’ 


