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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 89% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 2%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Zeer belangrijk". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Belangrijk".
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 28% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 55% van de respondenten: "Weet niet".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 88% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 64% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Leudal, waarbij 84 deelnemers zijn geraadpleegd.

2

2. Rechte tellingen
Toegankelijkheid
In een nieuw VN-verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in het algemeen moet
worden verbeterd zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
Men streeft naar een zo toegankelijk mogelijke gemeente op gebieden als werk, scholen,
infrastructuur, vervoer etc. voor mensen met zowel een lichamelijke als psychische beperking.

1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed
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Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 89% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 2%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Zeer belangrijk". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Belangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk



De gemeente moet er zeker ook voor deze groep zijn. Deze mensen hebben het
sowieso al moeilijker

Weet niet



Ik
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2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor
mensen met een lichamelijke of psychische beperking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 28% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal

Mee
oneens





In mijn persoonlijke situatie kunnen de gemeente (maar ook andere instanties en
organisaties) wat toegankelijker zijn, maar gelukkig zijn er ook voldoende situaties
waar bij dit wel het geval is. Desondanks zullen er nog altijd gevallen zijn waar bij
aandacht is vereist en die om verbetering vragen.
Woon in een straat waar een huisartsenpost is gevestigd. Het binnen halen van
afvalcontainers wordt in de gemeente verordening gesproken over het binnenhalen
er van. Parkeren op trottoirs is schering en inslag. ( geen enkele controle hierop)
Mensen met een rollator die de huisartsenpost willen bezoeken komen dit probleem
heel vaak tegen.



Op veel plekken zijn er nog verbeterpunten
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 55% van de respondenten: "Weet niet".

Toelichting:










De openbarew gebouwen zijn over het algemeen voor eenieder goed toegangkelijk.
Er wordt in deze gemeente met hun rekening gehouden.
Er zijn diverse wooncomplexen voor deze medeburgers.
In Nederland in algemene zin wordt zeer veel rekening gehouden met mensen met een
beperking. In onze gemeente is dat niet anders.
Men wordt vriendelijk ontvangen en gevraagd wordt waarmee men kan helpen
Op veel plaatsen kun je met de rolstoel op en van de stoep, door een schuine afgrond
Veel rostoelvriendelijke trottoirs
Wanneer er problemen zijn probeert men die op te lossen.
Zie weinig obstakels.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 88% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:









Alle instanties zijn naar Heyhuysen gegaan maar er is geen vervoer voor verschillend dorpen
geregeld
Bespreken van financiële tegemoetkoming bij lichamelijke beperkingen verloopt niet goed.
Regels zijn belangrijker dan mensen
Bezuinigen op huishoudelijke hulp
In kern gemeente Neer is het onmogelijk om fantsoenlijk met een rolstoel of scootmobiel door
kern te rijden. De Steeg , Bergerstraat en Hoogstraat staat vol met auto's en smalle stoep langs
weg. De Bergerstraat is helemaal gevaarlijk geworden na renovatie met goot midden in weg. En
de fietspaden is zelfs voor een gezonde persoon een crime om over te fietsen, slecht onderhoud
en richting Nunhem bijna onmogelijk om overheen te fietsen wegens opkomende wortels op
fietspad , dus voor een rolstoel of scootmobiel verschrikkelijk
Openbaar vervoer is vrij beperkt toegankelijk, zeker in de kleine kernen en tussen de
verschillende kernen.
Stoepen in de winkelstraten staan vol. daarnaast zijn kleine kernen niet meer voldoende
toegankelijk door beperkte vervoersregelingen
Stoeptegels ongelijk, slecht onderhouden fietspaden, slecht onderhoud groenvoorziening. In
Heythuysen zeker vlabij het gemeente huis is het perfekt, hoe verder weg van het gemeente huis
hoe groter de troep
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3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
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Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 64% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:























Alle kernen buiten Heythuysen en de zeker de buitengebieden.
Apotheek Neer . de toegangsdeur is voor rolstoelen zeer lastig = zware draaideur en in de winter
bij sneeuw/ijs wordt er niet of nauwelijks sneeuw geveegd of gestrooid , dit is al jaren schandalig.
Chatten met de gemeente ivm doof slechthorendheid. Ringleding in de zaal Bombardon
Communicatie sfeer. De mensen moeten de ambtenaen kunnen beoordelen. 360 graden
functioneringsgesprekken
De stoepen zijn erg slecht... werk voor mensen met afstand tot te arbeidsmarkt mag meer enz
Diverse trottoirs, meer invalidentoiletten in horecazaken, geen trappen bij ingang.
Enkele verenigingsgebouwen
Er kan alleen nog alles gedaan worden na een afspraak ik vind dit niet flexibel
Hier boven aangegeven
In Neer : Steeg , Bergerstraat en Hoogstraat en Engelmanstraat = geen doorkomen aan vaak.
Ja gratis bus verbinding naar de instanties die uit de dorpen verdwenen zijn
Kern heythuysen
Kleine kernen en winkelstraten
Niet alle kernen zijn hier op ingericht.
Ook de dorpen rond om Heythuysen
Op sommige plaatsen is de afstand op de stoep bij n lantaarnpaal niet breed genoeg voor n
rolstoel
Parkeerverbod Dorpstraat !
Stoepen
Stoepen zijn niet overal toegankelijk
Trottoirs bv in Heythuysen zijn niet rolstoelvriendelijk
Voetpaden en sluisjes op voedpaden zijn rolstoelonvriendelijk.
Voorzijde Roffert in Buggenum
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Winkelstraat Heythuysen, teveel borden op de smalle stoepen
Zorg dat de trottoirs recht liggen geen uitstekende tegels

Toelichting
Ja,
namelijk:









Weet
niet



Bejaarden die niet meer mobiel zijn kunnen niet meer zelfstandig bij instanties
komen
Belemmeringen op het trottoir.
De website van de gemeente is niet toegankelijk voor doven en slechthorenden.
Men zou er een chat functie in moeten hebben zodat doven en slechthorenden
kunnen chatten met een medewerker. Nu wordt het vaak gezegd telefonisch
bereikbaar en wij doven en slechthorenden dan HOREN er ook bij. Dan ook nog een
ringleiding voor doven en slechthorenden in de openbare gebouwen zoals de zaal de
Bombardon.
Ga eens met iemand in een rolstoel wandelen door de gemeentelijke kernen en
merk hoe gevaarlijk het is als je telkens stoepje op en stoepje af moet. De rolstoeler
wordt soms letterlijk gekatapulteerd uit zijn of haar zetel. En dan is nog niets gezegd
over alle auto's die half op de stoep geparkeerd staan of reclameborden waardoor je
er helemaal niet meer door kunt.
Meer handhaven of zorgen dat men er niet kan parkeren, mensen met een rollator
of roelstoel kunnen de winkels soms niet eens in.(of uit) en moeten over de straat
omdat er auto's cq vrachtwagens staan.
Dit is voor een mobiel mens lastig te beoordelen. De vraag kan het beste uitgezet
worden bij personen of organisaties die veel met beperkingen te maken hebben.
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Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, dat is het ideaal van MEE. MEE
is een organisatie die mensen met een beperking ondersteund.

4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen is mogelijk’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens




Mee eens




Neutraal




Het is nu nog niet het overal het geval, maar het zou zo moeten zijn. Ik heb "zeer
mee eens" gekozen omdat het mogelijk zou moeten zijn en ik denk dat het ook
mogelijk gemaakt kan worden.
Ze moeten niet afhankelijk zijn van de goedheid van anderen
Mee eens als de gemeente en allerlei instanties meer samen werken en er ook actief
beleid gevoerd word.
U moet dit vragen aan mensen met een rolstoel ed die kennen de problemen
Er zijn veel soorten beperkingen dus is t moeilijk om voor iedere beperking goede
dingen te doen. Ik denk bv dat voor blinde mensen in Ittervoort veel beperkingen
zijn.
Veel bedrijven kiezen er nog steeds voor om alleen mensen zonder beperking in
dienst te nemen in plaats van ook mensen met een of meerdere beperkingen.
Ondanks dat er verschillende (financiële) regelingen zijn voor werkgevers om
mensen met een beperking gemakkelijker in dienst te nemen, gebeurt dit in de
praktijk onvoldoende.
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Mee
oneens



Wat verstaat met onder volwaardig? Dit is een subjectief begrip. Men moet wel
reëel blijven. Het is goed dat we in Nederland zo welvarend zijn dat we rekening
houden met mensen met een beperking. Maar een beperking, het woord zegt het al,
is nu eenmaal een beperking. Bijvoorbeeld een blind persoon zal sommige dingen
gewoon niet kunnen. Punt uit. Heel vervelend maar is niet anders Ook niet iedereen
kan een profvoetballer, chirurg of topmodel worden. Niet iedereen heeft evenveel
geluk of pech in zijn leven. Sommige mensen kunnen soms wel heel erg overdrijven
in hun moto dat iedereen gelijk is.



Niet alle bedrijven zijn bereid om mensen met een beperking in dienst te nemen
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Leudal
Toegankelijkheid
18 oktober 2018 tot 31 oktober 2018
84
10,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
1 minuut en 38 seconden
31 oktober 2018
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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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