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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 100% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (65%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 71% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 100% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 48% van de respondenten: "Ja, namelijk:".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 80% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Meerssen, waarbij 23 deelnemers zijn geraadpleegd.
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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
aan het verbeteren van de toegankelijkheid in onze
gemeente?
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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 100% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (65%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer
belangrijk



Ieder mens heeft recht op een samenleving die deelname voor iedereen
mogelijk maakt
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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 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
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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 71% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:






Bij verbouwingen van gemeentegebouwen worden aanpassingen uitgevoerd
Eigenlijk is dit een overbodige vraag, ik kan Meerssen op diverse plekken zonder enige
beperking binnenkomen
Laagdrempelig
Ook al vind ik het bereiken van bepaalde personen zeer omslachtig, alles wel toegankelijk
Veel rolstoeltoegankelijke winkels
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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 100% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:








Afritten trottoirs slecht te zien..Graag geel verven ..niet alle zaken zijn te bereiken voor
rolstoelers
Er zijn nog tal van winkels waar obstakels zorgen dat mensen in een rolstoel niet in de winkel
geraken. Door stenen trapjes en fietsen en/of scooters welke de entree blokkeren.
Links en rechts zijn er toch nog veel hinderlijke obstakels
Smalle, te schuine en te ongelijke trottoirs en teveel reclameborden en fietsen op de te smalle
trottoirs.
Stoepen zijn te smal of niet aanwezig, van de stoep afkomen en weer opgaan kan niet of op rare
plekken, bussen rijden nauwelijks, er zijn geen blinden geleide lijnen van stations naar cruciale
plekken, leuke natuurplekken in de gemeente zijn niet bereikbaar met OV, de gemeente website
is moeilijk toegankelijk voor blinden
Weinig mogelijkheden voor mensen in een rolstoel om de stoep op en af te komen
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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 48% van de respondenten: "Ja, namelijk:".

Ja, namelijk:











Bijna overal
CIGO, 't Hummeke, Smores, De Zonnestraal, De Boekanier, Durlinger enz
Diverse horecagelegenheden
Diverse trottoirs misschien 'n idee dat ambtenaren zelf in rolstoel gaan rijden om
toegankelijkheid te testen samen met 'n echte rolstoelafhankelijk persoon
Ik heb zelf de gemeente nauwelijks nodig maar je kunt zelden een bepaald persoon direct te
spreken krijgen.
Overgangen van trottoirs van de ene naar de straat.
Veel win
Vooral ter hoogte van de winkels in de Bunderstraat en voor de Lidl in de Gasthuisstraat
Winkels trotoir minder opbrekingen
Zoals boven vermeld

Toelichting
Ja,
namelijk:



Zullen altijd situaties en plekken blijven bestaan..los van feit dat man/vrouw
gelijkheid nog niet gerealiseerd is..kijk naar korting op minimumloon voor
arbeidsgehandicapten die gelukkig van de baan is..gemeentelijke organisatie zou als
voorbeeld moeten dienen
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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 80% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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Het Buurtnetwerk Bunde wil graag met de gemeente meedenken over dit
onderwerp, indien de gemeente dit wil. Contacteer L Steinbusch
Zie boven
Zie bovenstaand antwoordt..als overheidsorganisaties inclusief gemeenten en semioverheden het voorbeeld geven volgen burgerlijke organisaties fabrieken etc
snel..spijtig genoeg is het meestal omgekeerd
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Meerssen
Toegankelijkheid
04 oktober 2018 tot 11 oktober 2018
23
20,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
2 minuten en 31 seconden
17 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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