Raadpleging onder inwoners van Eijsden-Margraten over
ontdek Eijsden-Margraten
22 mei 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipEijsdenMargraten nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

Samenvatting
Op vraag "1 Wat mag er volgens u niet ontbreken op de website Ontdek Eijsden-Margraten?"
antwoordt 34% van de respondenten met een punt wat niet mag ontbreken.
Op stelling "2 ‘Het is een goede zaak dat de gemeente Eijsden-Margraten het gebied meer promoot’"
antwoordt in totaal 88% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 6% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Mee eens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "3 Wat is volgens u het mooiste plekje van onze gemeente?" antwoordt 71% van de
respondenten met, volgens hun, het mooiste plekje van de gemeente.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipEijsden-Margraten, waarbij 35 deelnemers zijn
geraadpleegd.

3

1. Resultaten
Ontdek Eijsden-Margraten
Onlangs heeft de gemeente Eijsden-Margraten samen met VVV Zuid-Limburg de toeristische
website Ontdek Eijsden-Margraten gelanceerd (www.ontdekeijsdenmargraten.nl). Op de
nieuwe website kan men ontdekken wat er te doen is, waar men kan overnachten en welke
evenementen er op de agenda staan in onze gemeente.

1 Wat mag er volgens u niet ontbreken op de website Ontdek EijsdenMargraten? (n=35)
Het volgende mag niet ontbreken (34%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgesloten weg (en) ingelaste evenementen,
Alternatieven/oplossingen voor bewoners indien er beperkingen zijn tgv evenementen
Andere eetgelegenheden en overnachtingsadressen
B&b's in gronsveld ontbrelken allemaal, evenals die in Rijckholt. Datzelfe geldt voor
eetgelegenheden. Noem ze niet of allemaal!!
Fietsen in het Heuvelland (2x)
Gastvrijheid voor fietsers.
Moet compleet zijn
Oude kernen
Routebeschrijving hoe kom je waar
Wandelroutes
Werkende links (en het werkt vaak niet, gewoon controleren, te downloaden routes voor
wandeling/fietstocht, er staat een fietsroute op die begint bij Bahnhof Rothe Erde???
Hoezo Eijsden Margraten, graag wat kritischer kijken, Waarom zoveel informatie onder
Eijsden en zo weinig informatie over de andere dorpen, waarom informatie over
Overnachten in Eijsden en geen informatie over overnachten bij andere dorpen, op
pagina Te Doen: 75 jaar bevrijdingsroute: geen werkende link bij limburgwinkel.nl,
misschien moet je de link naar culinair aanboed bij Agenda uitleggen? Wat heeft dat met
Eijsden-Margraten te maken? Bij Agenda staat (natuurlijk) Broonk Eijsden, maar niet
Broonk Gronsveld en niets over het 400-jarig bestaan, LIjkt een beetje vrijblijvend

De website is geheel naar wens (31%)
Weet niet (34%)
Toelichting
Het volgende
mag niet
ontbreken:

Weet niet

•
•

De website kijkt niet prettig het ene beeld schuift over het andere beeld als
je gaat scrollen. Ik zou het prettiger vinden als het hele beeld omhoog of
omlaag gaat
Waarop is de keuze gebaseerd die in de bestaande website is gemaakt?

•

Heb er maar weinig op gekeken!
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2 ‘Het is een goede zaak dat de gemeente Eijsden-Margraten
het gebied meer promoot’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=35)
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Op stelling "2 ‘Het is een goede zaak dat de gemeente Eijsden-Margraten het gebied meer promoot’"
antwoordt in totaal 88% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 6% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Mee eens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Kom vaker toeristen tegen die dan met een loop, reis plan of niet lopen en aller
handen vragen hebben,

Neutraal

•

Promoten en meer bezoek verwachten, vergt meer van de inwonende burger.
Zorg dan ook dat handhaving goed verzorgd wordt, zodat overlast beperkt blijft
tot het minimale. Datgeldt zeker voor weggebruikers in bebouwde kom en ook
daarbuiten. Regels zijn niet voor niets opgesteld.
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Stel u komt een toerist tegen.

3 Wat is volgens u het mooiste plekje van onze gemeente? (n=35)
Mooiste plek (71%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amerikaans kerkho
Beemden
Bemelen
Bemeler heide
Chauvinistische vraag
De rand van het Savelsbosch en dan uitkijken over de Maasvallei
De Witte Paolkes
Diepstraat maar zonder auto's
Diepstraat,maas
Eijsden langs de maas
Het plateau van Margraten (2x)
Het wandelgebied tussen Margraten en St. Geertruid via Bruisterbosch
Iedere plaats heeft mooie plekken is heel relatief. Vind zelf de Roezekoile bij Cadier en Keer
erg ooi bos-wandelgebied.
Kasteel Rijckholt
Mijn woning
Niet bepaald een plek, maar wel de wandel- en fietsroutes: geven een prachtig beeld/gevoel
van hoe wij hier wonen/leven
Noordal
NS Station
Oud Eijsden
Reinsberg
Savelsbos
Terras aon t bat
Totale Heuvelland
Wandelen in de Zoerderbeemden, Door Caestert, Van Caestert onder viaduct naar Mesch en
achter tankstation terug, zo; n geweldige rust en mooie natuur.

Onze gemeente heeft geen mooie plekken (0%)
Ik heb geen voorkeur (29%)
Weet niet (0%)
Toelichting
Mooiste plek:

•
•

Mooie vergezichten
Wat ik iemand ga aanraden hangt af van de voorkeuren van degene die ik
tegen kom.
Er zijn zooo veel mooie plekken in de gemeente

Ik heb geen
voorkeur

•

Onze gemeente heeft diverse mooie plekken, moeilijk om er een keus uit te
maken.
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•
•

Onze gemeente heeft heel veel mooie plekken met veel verschillende
karakteristieken.
Vrijwel elk dorp heeft mooie plekken, ik vind het moeilijk om daar een keuze
uit te moeten maken. Vooral omdat de plekken niet te vergelijken zijn
vanwege hun variatie
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipEijsdenMargraten
Ontdek Eijsden-Margraten
Evaluatie TipEijsdenMargraten
09 mei 2019 tot 16 mei 2019
35
16,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
22 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 16,6%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
16,6% afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een
representatief onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als een
indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

Door onderzoeksbureau Toponderzoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 9 mei 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 16 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipEijsdenMargraten
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Eijsden Margraten
vergroten. Via het panel Tipeijsdenmargraten.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Eijsden
Margraten hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven
raad, tips, om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Op tipeijsdenmargraten.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipEijsdenMargraten is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u marktonderzoekvragen
of andere vragen over burgerraadplegingen,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipEijsdenMargraten maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Eijsden Magraten en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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