Rapportage TIP Peel en Maas toegankelijkheid
2 november 2018
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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 76% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 1%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (53%) is:
"Belangrijk".
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 27% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Neutraal".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 67% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 64% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Peel en Maas, waarbij 100 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
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Op vraag "7 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 76% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 1%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (53%) is:
"Belangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk



Er is nog (heel) veel te verbeteren op het gebied van toegankelijkheid. Zelfs nieuwe
openbare gebouwen zijn niet of niet goed toegankelijk.

Belangrijk




De winkelstraat in Baarlo is zelfs gevaarlijk voor iedereen.
Vind dit belangrijk omdat ik het idee heb dat hier al best veel aan wordt gedaan.
Burgers onderling kunnen zelf ook nog een handje helpen op eigen initiatief,

Neutraal




De gemeente doet hier al genoeg voor.
Er zullen altijd mensen zijn die niet mee kunnen/wilen om daarvoor alles uit de
kast te halen????????
In vergelijking met andere landen in de wereld en in Europa is in Nederland de
toegankelijkheid in het algemeen al goed geregeld. Inspanning op dit gebied is
goed maar hoeft niet overdreven te worden.
Is voldoende
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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 8 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 27% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee eens



Maar kan beter

Neutraal




De gemeente doet hier al genoeg voor
Denk nog dat het beter kan

Mee
oneens



Veel dorps centra zijn totaal niet goed toegankelijk voor minder of in valide mensen.

Zeer mee
oneens




Er is geen stoep recht, dus ben je verplicht om met de rolstoel over de weg te gaan.
Neem eens de proef op de som, door met iemand in een rolstoel door een van de
dorpen te rijden. De stoepen lopen veel te schuin, waardoor je de rolstoel amper
recht vooruit geduwd krijgt. Vaak is de stoep te smal. Door verkeersborden en
lantaarnpalen is er te weinig ruimte, waardoor je met de rolstoel van de stoep af
moet.
Probeer maar eens de het juiste loket en de juiste persoon te pakken te krijgen....
vertragingstactiek alom t/m verkapte intimidatie... of je moet de juiste mensen
kennen ....
Slechte/te smalle/ongelijke trottoirs



Weet niet





Als valide heb ik daar uiteraard geen ervaring mee, kan er dus niks van vinden
Deze vraag kun je niet beantwoorden als je zelf niet met een beperking leeft en de
drempels dus niet ervaart.
Er zullen altijd aandachtspunten blijven of men ziet het anders.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente
vindt? (n=26)
Toelichting (68%):





















Aanpassingen aan woningen kunnen geregeld worden, openbare gebouwen zijn over het
algemeen goed toegangkelijk, ondernemers houden steeds meer rekening dat hun werkplek
geschikt is voor minder valide mensen.
De gemeente luistert m.i. goed naar de adviezen van het gehandicaptenplatform
De winkels zijn goed bereikbaar voor rolstoelgebruikers
Er lopen een groot aantal projecten.
Er wordt al veel gedaan maar er kan meer;er zijn nog te veel obstakels.
Er wordt m.i. doorlopend aan gewerkt. En het zal volgens sommigen nooit voldoende zijn
Er wordt voldoende voor gedaan
Er zijn al veel aanpassingen in gebouwen, kan altijd beter maar de meesten zijn bereikbaar.
Goede infrastructuur en gemakkelijk bereikbare instanties
Ik ervaar geen problemen
Ik lees er vaker over in het gemeente krantje en vind dat Peel&Maas de goede kant op gaat.
Naar mijn mening word er al redelijk veel voor zorg en welzijn gedaan. Vooral door vrijwilligers,
kan dus meer door de gemeente.
Omdat de meeste toegangswegen duidelijk zijn aangegeven en weinig of geen klempunten
hebben
Omdat ik er zelf mee te maken heb.
Openbare ruimte is toegankelijk genoeg
Reeds vele voorzieningen aangelegd
Veel openbare gebouwen beschikken over een gelijkvoerse ingang of een alternatieve ingang
Voor mijn gevoel is de gemeente hier echt wel mee bezig, maar je kunt nooit perfect zijn. Er ligt
in dit opzicht ook een taak voor burgers en ondernemers.
Waarom niet. Als er obstakels zijn, zullen die overal zijn.
Zie eerder, maar belangrijk is dat het steeds wordt gestimuleerd.

Weet niet (23%)
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente
vindt? (n=17)
Toelichting (95%):













Bewoners met een rolstoel of rollator kunnen niet overal op de trotoirs lopen!
Fietspaden niet overal goed, soms erg slechte voorzieningen voor blinden & Slechtzienden
(obstakels)
Loop zelf met rollator. In bet park het Kemke kan ik niet meer wandel en o.dat men ineens grove
stenen hebben gegooid ipv het fijne grit, winkelstraat is te smal veel losse klinkers enz.
Meeste fietspaden zijn samen als weg
Neem eens de proef op de som, door met iemand in een rolstoel door een van de dorpen te
rijden. De stoepen lopen veel te schuin, waardoor je de rolstoel amper recht vooruit geduwd
krijgt. Vaak is de stoep te smal. Door verkeersborden en lantaarnpalen is er te weinig ruimte,
waardoor je met de rolstoel van de stoep af moet.
Neem zelf eens plaats in een scootmobiel, rolstoel of rollator.. Dan wordt je al l snel
geconfronteerd met ontoegankelijkheid.
Slechte/te smalle/ongelijke trottoirs
Te weinig invalide-parkeerplaatsen op crusiale punten
Te weinig of te ver van het centrum zijn de invalideparkeerplaatsen
Veel centra staan vol met reclame borden waardoor rijden met een rolstoel of scootmobiel een
slalom wordt.
Zie andere toelichting hierboven

Toelichting
Toelichting: 


Bv. van baarlo naar Maasbree. of naar de sportvelden, of naar sevenum echt
gevaarlijk
Te weinig snelheidscontroles op doorgaande wegen. Met 120 km de bebouwde
kom in en met 80 km er weer uit. Fijn als je dan met een rolstoel of rollator moet
oversteken. Te weinig verkeersremmers en oversteekplaatsen

Weet niet (5%)
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3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
80%

(n=93)

67%

70%
60%
50%
40%
26%

30%
20%
8%

10%
0%

Nee, de hele gemeente is
toegankelijk

Ja

Weet niet

Op vraag "9 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 67% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:





















Baarlo centrum en 't kempke
Centrum Beringe auto s van de stoep af slecht overzicht van de weg en zebrapad
De Markt, het Raadhuisplein in Panningen en in Meijel
Dorpsstraat
Dorpsstraat in Meijel. Stoepen zijn smal, staan borden van winkeliers buiten en de stoeprandjes
zijn net te hoog om vanuit de straat veilig op te fietsen. Dat zal ook gelden voor een rolstoel of
scootmobiel.
Er zal ongetwijfeld ergens en stoeptegel tegendraads zijn;)
Fietspad afgeschermt naar de sportvelden en zie 8.1
Gemeentehuis, trappen weg heel lastig voor blinden
Grotestraat Baarlo
Het gebouw van de huisarts en apotheek in maasbree, de mfa invalide wc
In alle kerkdorpen
In het algemeen staan er nog altijd tamelijk veel auto's op trottoirs geparkeerd en ook
reclameborden staan in de weg.
In het verkeer. Zie Baarlo Grote straat, De Bong en de verbinding tussen dorpskern en nieuwe
woonwijk .
Maasbree, Panningen Helden
Meijel Dorpsstraat
Openbare gelegenheden, horeca ed.
Te weinig parkeerplaatsen voor gehandicapten. Te weinig verlagingen in trottoirs voor
rolstoelen en scootmobielen.
Veel cafe's , winkels en gebouwen zijn niet rolstoelvriendelijk.
Veel minder reclame borden op stoepen en wegen, of het weghalen van stupide geplaatste
lantaarnpalen etc., handhaving mbt foutparkeerders en ga zo maat door...
Verbeterpunt wat zeer snel aangepakt moet worden is in de kern Helden de Molenstaat
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Winkels beter berijkbaar
Zie ook mijn toelichting bij de vorige vraag. We zullen dit met zijn allen moeten aanpakken. Over
het algemeen doen we het nog niet zo slecht volgens mij.
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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 10 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 64% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens



''Gewone aandacht"" voor deze kwetsbare groep zal hierbij helpen en dat geldt
ook voor de ondernemers.

Mee eens




Maar niet ten koste van alles
Mensen met een beperking mogen nooit worden uitgesloten. Volwaardig op
hetzelfde niveau meedoen blijft lastig. Het heet niet voor niets een beperking.
Er moet geïnvesteerd worden zodat mensen met een beperking niet worden
uitgesloten. De investering moet in verhouding zijn met de behoefte aan gelijke
deelneming.
Mits met goede begeleiding.
Zoveel mogelijk meedoen op ieders eigen niveau en binnen ieders mogelijkheden.
Het is een utopie dat iedereen op dezelfde wijze mee kan doen.




Mee oneens





Zeer mee
oneens



Als zo goed mogelijk was tussengevoegd, was ik het helemaal eens met de
stelling.
volwaardig is een utopie !
Dat is een droom,dat is zelfs nog voor sommige mensen zonder beperking
moeilijk.
Dat wordt te duur. Er zal altijd een beperking zijn indien je de kosten in de hand
wil houden. Het woord zegt het al: mensen met een beperking.
Dit is een illusie. Kost veel te veel geld. Het lukt al niet om mensen met een
rugzakje (eh, afstand tot de arbeidsmarkt) aan het werk te krijgen.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP PeelenMaas
Toegankelijkheid
18 oktober 2018 tot 31 oktober 2018
100
9,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
4 minuten en 21 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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