Publieke raadpleging onder de inwoners van Roermond
over de agenda van de Limburgers
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Samenvatting
Stel u hebt het voor het zeggen als baas van de Provincie Limburg. U krijgt de mogelijkheid om de
onderwerpen te benoemen waar Provincie Limburg, lokaal dan wel regionaal, de komende tijd
meer aandacht aan zou moeten geven.
Op vraag "1 Waar zou u als baas van Limburg op inzetten?" benoemt 84% van de respondenten met
een onderwerp, waaronder ‘milieu’ en ‘verbinding’.
Bij vraag "2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op meer
onderwijs en individuele scholing per Limburger" het vaakst op de eerste plaats gezet (32%). Dit is
gemiddeld het hoogst scorende item (2,3).
Bij vraag "3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie" het vaakst op de eerste plaats gezet (38%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).
Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid." wordt " Inzetten op een
krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente, provincie, arbeidsmarkt,
onderwijs" het vaakst op de eerste plaats gezet (45%). Dit is ook het gemiddeld hoogst scorende item
(1,9).
Bij vraag "5 Een digitale sprong in de toekomst. Rangschik naar belangrijkheid ." wordt "Inzetten op
betere digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of programmeren)"
het vaakst op de eerste plaats gezet (43%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,0).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Roermond, waarbij 242 deelnemers uit de gemeente
Roermond zijn geraadpleegd om de agenda van de Limburgers mee te bepalen. Lees meer over de
Burgertop Limburg in de onderzoeksverantwoording.
Dezelfde raadpleging is uitgezet in alle andere gemeenten in Limburg, zodat er een volledig beeld
wordt gekregen.
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Een leeswijzer voor de rankingvragen is opgenomen in hoofdstuk 2.

1. Resultaten
De agenda van de Limburgers
Verandering is van alle tijden. Zaten we eerst nog in een financiële crisis; nu ziet de toekomst
van Limburg er een stuk beter uit.
Maar hoe ziet Limburg er in 2030 eruit? Niet alleen economisch (werkgelegenheid en nieuwe
uitvindingen), maar ook op gebied van bijvoorbeeld mobiliteit (verkeer en vervoer), veiligheid
en cultuur (theater, eten & drinken en de Limburgse identiteit). Waar gaan we naar toe? En
waar zou, volgens u, de aandacht op gevestigd moeten worden in Limburg? Door samen in
gesprek te gaan komen we er achter wat u écht belangrijk vindt.
Als we al die onderwerpen, van u en die van uw mede Limburgers, dan bij elkaar zetten
ontstaat er een beeld van de toekomst voor Limburg: onze gezamenlijke agenda. Graag
willen we van u weten wat op deze gezamenlijke agenda moet komen te staan.
Stel u hebt het voor het zeggen als baas van de Provincie Limburg. U krijgt de mogelijkheid om de
onderwerpen te benoemen waar Provincie Limburg, lokaal dan wel regionaal, de komende tijd
meer aandacht aan zou moeten geven.

1 Waar zou u als baas van Limburg op inzetten? (n=227)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (3%)
Ik zou inzetten op (84%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. energietransitie en 2. openbaar vervoer.
1. Grenzen dicht; 2. Handhaving: meer blsuw op straat; 3. Basisinkomen voor iedereen; 4. Zorg:
terug naar ziekenfonds; 5. Betrouwbaar bestuur: politici die misstap hebben begaan uit de
politiek zetten (en nooit meer erin) en daadwerkelijk vervolgen.
1) Natuurbescherming 2) Uitbreiding Luchthaven Maastricht Aachen-Airport 3) Brandveiligheid
veestallen
Aanleg glasvezelkabel binnen en buiten de bebouwde kommen.
Alle aandacht voor de echt kwetsbare mensen !
Andere energie, laageletterdheid, buurtalen
Appartementen bouwen voor de sociale sector zowel voor de Jeugd(Die nergens naartoe
kunnen) als voor de ouderen/senioren.gepensioneerden en dat kan goed en niet duur, zoveel
heeft een mens niet nodig om te wonene.
Armoede
Armoede bestrijding, veiligheid en scholing en werk.
Armoede en huizen tekort
Armoedebestrijding
Bedrijven binnenhalen en werkgelegenheid
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoud kwaliteit wonen inclusief goede bereikbaarheid van en naar de werkmetropolen in deze
grensregio
Behoud specifiek Landschap ; werkgelegenheid
Bellen op de fiets meer aandacht geven
Bereikbaarheid kleine kernen
Bereikbaarheid, infrastructuur
Betaalbare woningen voor ouderen
Beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtauto's - Overlast op de verzorgplaatsen oplossen
Bewaken Limburgse identiteit
Burgerparticipatie en immigratie
Communicatie en handhaving.
Creëeren werkgelegenheid. Mn voor hoger opgeleiden waardoor die doelgroep blijft in Limburg
of zich er gaat vestigen. Met als gevolg ontwikkeling detailhandel, bouw, huizenmarkt, cultuur
Criminaliteit/veiligheid
Cultuur (4x)
De criminaliteit
De energietransitie en circulaire economie. Nodig voor onze toekomst
De inrichting van de provincie op basis van een goede verhouding te zoeken tussen natuur,
economie en mobiliteit
De Limburgse taal en het behoud ervan
Dubbele krimp (vergrijzing en ontgroening) en hoe we hier op kunnen en moeten anticiperen
Duurzaamheid (2x)
Duurzaamheid, gezondheid zorg, energe problematiek.
Duurzaamheid, Kwaliteit van leven, Natuur en Landschap
Duurzame energie / beperking CO2-uitstoot
Duurzame energie en wegen
Economie in de euregio
Economie, motiveren burgers duurzaamheid dmv subsidie (duurzaamste provincie van
Nederland). behoud van natuur (dat is er al veel te weinig)
Economische ontwikkeling en innovatie
Een digitale sprong in de toekomst
Een EERLIJKE (!) Klimaattransformatie
Een goed en duurzaam leefklimaat
Eenzaamheid en armoede
Energie neutraal wonen heel Roermond
Energietransitie
Fraude
Gebruik van dialect; integratie van niet-limburgers - maakt niet uit welke nationaliteit
Gehandicaptenvervoer
Gezondheid
GGZ
Grotere bereikbaarheid, dus bredere A2 en A73
Handhaving
Het behoud van de voorzieningen in kleine kernen
Het bevorderen van duurzaamheid in dorpen en steden, industrie en landbouw.
Het bouwen in steden met name Roermond, qua architectuur beter inzetten bij de stijl. Aan de
roerkade een super lelijk hotel aan het bouwen!! Past niet bij Roermond !
Het groen rondom de steden.
Ik moet er niet aan denken dat ik dit moet doen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infra structuur
Infrastructuur
Infrastructuur en werkgelenheid
Infrastuctuur
Inovatie op gebied van milieu, hoogstaand toerisme en cultuur
Integratie
Integratie en veiligheid
Interregionale samenwerking
Inzetten op burgers veel meer betrekken bij het bestuur en inzetten op verbetering van de
samenwerking op gemeentelijk niveau tussen burgers,ambtenaren en bestuurders. Leren
luisteren naar elkaar en elkaar serieus nemen zijn m.i. zeer belangrijk
Kiesdrempel verhoging !spaart Veel gemeenschaps geld
Klimaat proof maken Limburg. Verduurzaming Economie. Doorontwikkelen centra van steden
door veranderingen in retail ( minder winkels)
Klimaatadaptatie, leefkwaliteit
Kwaliteit van de leefomgeving: Leefbaarheid en duurzaamheid, Een schone, groene omgeving
(2x)
Kwaliteit van leven (2x)
Kwliteit van leven
Laaggeletterdheid, Wonen, Werken, Bereikbaarheid, Toerisme, Milieu
Leefbaarheid woon omgeving
Leegstaande winkelpanden binnensteden
Limburg aantrekkelijk maken om te wonen te werken en te leren (voor alle leeftijden)
Limburg aantrekkelijk maken voor jongere in samenwerking met Duitsland en België
Limburgse taal promoten zodat we onderscheiden van andere provincies
Logistiek en veiligheid
Lokaal bestuurlijk inzet controleren op juiste kennis betreffende hun eigen inwoners
Luchtkwaliteit, milieu en leefomgeving.
Meer communicatie onderling, maar dan niet via social media en het onthaasten. Wellicht ook
een punt elkaar meer goedendag zeggen.
Meer contact met de rest van Nederland
Meer groen in de stad, gratis parken met ontmoetingsbankjes
Meer politie op straat.
Meer politie op straat...dus niet ! Achter de computers. Politie op straat dient zich te mengen in
het regelen van verkeer op knelpunten en met handhaven van allerlei zaken waar nu niets tegen
gedaan wordt. Bv hufters in het verkeer.... gebruik van mobile media in het verkeer etc etc etc
etc etc etc
Meer verbinding op alle vlakken om Limburg meer te laten bloeien
Meer verbinding tussen Zuid-, Midden-, en Noord-Limburg
Meer werkgelegenheid
Mijn inzet is het behoud en bevorderen van de leefbaarheid in kleine kernen
Milieu (2x)
Milieu beleid,burgers betrekken bij beleid,gezondheid en veiligheid (2x)
Milieu en gezondheid en economie
Milieu en jeugd
Milieu en luchtkwaliteit in de Limburgse steden.
Milieu, natuur en cultuur. Vooral niet alle groen volbouwen!
Milieu, veiligheid, zorg,
Milieubewustzijn burgers vergroten.
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Minder en goedkopere overheid. Minder overheidsbetutteling. Strongente handhaving milieu
vooral door handhaving en adequate beboeting.
Minder grootwinkelbedrijven waardoor kleinere winkels meer kans krijgen en minder leegstand
in veel dorpen/steden.
Minder regelgeving, en hokjes. Investeren op participatie naar wensen en vermogen voor alle
inwoners
Minder sociaal-economische uitsluiting
Minder verkeer
Minder voetbal clubs. Te dicht op elkaar.
Mobiltiet, arbeidsmarkt en leefomgeving
Natuur en leefomgeving voor mens, plant en dier
Natuur, werkgelegenheid, kwaliteit van leven en cultuur
Natuur,recreatie,bereikbaarheid,kwaliteit van leven
Natuur: bescherming van flora en fauna
Onafhankelijkheid
Onderwijs (2x)
Onderwijs, duurzame energie, natuurontwikkeling en toerisme
Onderwijs/ werkgelegenheid/ veiligheid/minderbedeelden/ duurzaamheid
Ontspanning, natuurschoon, vakantie, werken en wonen. (2x)
Openbaar vervoer
Openbaar vervoer !!!
Opwekken energie op daken en niet op de bodem.
Ouderen geen armoede
Overlast van drugsprobleem aanpakken, liefst drugsverkoop helemaal verbieden; veiligheid op
straat aanpakken door meer politie op straat politie
Prettig wonen, werk voor iedereen en cultuur
Provinciaal bestuur
Recreatie daar valt nog veel te halen met bame watersport
Samenwerking met de buurlanden i.v.m. veiliheid
Samenwerking met Duitsland en Belgie
Samenwerking over de grenzen (met België en Duitsland) heen
Schoner milieu, minder afval weggooien op straat en in parken.
Solidariteit tussen jong en oud. De senioren mogen niet achterblijven in een voor hen vreemde,
digitale wereld.
Speelmogelijkheden in dorpen/ Plekken voor jongeren maken
Technologie en toerisme
Terugbrengen van de gewone bejaardenhuizen h,waar mensen zelf kunnen kiezen vanaf b.v. 70
jaar,of je in een wiingemeebachap oud wil woeden of al dan niet eenzaam thuis vlijven woben.
Toegankelijkheid en doorgankelijkheid van de openbare ruimte, horeca, winkelgebieden en
meer: voor rolstoel en scootmobiel, inclusief toegankelijke toiletten.
Toegankelijkheid van openbare ruimte, gebouwen en werk
Toerisme (2x)
Toerisme en gezondheid
Toerisme waaronder eten en drinken.
Toerisme, economie, studieaanbod op diverse niveaus, woningaanbod, wat kunnen we
aanbieden in het buitenland en omgekeerd
Toerisme: beter openbaar vervoer, watersport stimuleren regio Roermond en groenrecreatie
door de hele provincie
Totaal anders werken....
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Trotser worden op streek, minder armoede en werkeloosheid en betere infrastructuur
Vakonderwijs muziek en vakonderwijs sport op de basisscholen
Veel meer controle op naleving van verkeersregels.
Veel meer handhaven van de regels. Schaf ze anders maar af!
Veiliger maken voor kinderen, buiten spelen, fietsen
Veiligheid (3x)
Veiligheid burgers en wegennet Limburg
Veiligheid en Cultuur
Veiligheid en handhaving
Veiligheid en regels
Veiligheid en seniorenwoningen ook in kleine dorpen
Veiligheid en verkeer
Veiligheid in brede zin
Veiligheid thuis maar vooral op straat
Veiligheid, milieu, Limburgse taal en cultuur
Veiligheid, voorlichting op scholen wat betreft hoe het beter kan in het verkeer als jeugdige
deelnemer hieraan
Verdergaande sociaal-economische ontwikkeling en verhoging arbeidsparticipatie
Verduurzaming.
Verkeer (2x)
Vermindering CO2 uitstoot. aandacht voor armoede problemen
Vestiging van hoogwaardige bedrijven in Roermond
Voor behoud van onze cultuur en allochtonen dwingen te integreren.
Wandel en fietsprovincie
Watersport-toerisme-paardensport-maakindustrie
Werk
Werkeloosheid
Werkgelegenheid (2x)
Werkgelegenheid en meer bedrijven van de randstad naar Limburg laten komen om zich hier te
vestigen.
Werkgelegenheid, hoe gaan we alle openstaande vacatures opvullen
Werkgelegenheid, zorg, industrie, milieu
Werkgelenheid, armoedebestrijding en actieve integratie buitenlanders
Winkelleegstand, een serieus probleem in vele steden in Limburg
Woonwijken op restwarmte van fabrieken krijgen om co2 doelstelling beter haalbaar te krijgen
Zorg en infrastructuur , daarna werkgelegenheid.
Zorg, onderwijs en veiligheid
Zorgvoorzieningen en kwaliteit van leven, milieu, veilige digitale omgeving
Zwerfkatten.

Weet niet (13%)
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Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1) Bescherming van de huidige natuurgebieden en leefgebieden voor dieren in het
wild
2) Uitbreiding van vluchten op Luchthaven Maastricht Aachen-Airport als motor voor
de economie in Limburg
3) Beheerders van veestallen wettelijk verplichten om de brandveiligheid dusdanig
te verbeteren zodat er niet telkens duizenden dieren met veel leed en pijn zinloos
verbranden.
Anders werken.... vanuit maatwerk, gericht op resultaat en minder nutteloze
prestige dingen die geen effect hebben of niet nodig bleken. Werken dat de basis op
orde is/komt en van daaruit realistisch innoveren. Verder kijken dan de Provincie.
Goed luisteren naar Limburgers, ondernemers etc.
Bij alle overheden is het kennelijk kinderlijk eenvoudig om ten onrechte uitkeringen
of toeslagen te innen. Vooral arbeidsmigranten zijn vindingrijk!
Culturele activiteiten, groot- en kleinschalig, als antwoord op datgene wat in
Amsterdam en omgeving gebeurd. De actieradius met buurlanden is hier veel groter.
Limburg, de cultuurprovincie van Nederland e.o.
De profilering van Limburg zoeken in de cultuur, de taal de gebruiken e.d.
Doordat het overal drukker wordt, is het belangrijk dat alles ook bereikbaar blijft.
Veiligheid moet altijd hoog in het vaandel staan.
Er is veel te weinig controle op verkeersregels. Iedereen doet maar wat, omdat er
veel te weinig wordt gecontroleerd. Fietsers zonder verlichting, te hard rijden,
verkeersborden negeren, asociaal rijden en bumperkleven,enz. Op de Maasbrug in
Roermond mag je 50,
Daar wordt gewoon 80 gereden. In de Roertunnel mag je 100, de meesten rijden
gewoon 120. Fietsers rijden zonder licht. Dit komt omdat er veel te weinig controles
zijn. Nu wil de politiek appen op de fiets gaan verbieden, wie gaat dat controleren?
Er moet veel meer aandacht worden geschonken aan burgerparticipatie op velerlei
gebieden, zoals verenigings- en vrijwilligerswerk, hierbij zeker ook de "nieuwe"
Limburgers ( vluchtelingen) , hierbij betrekken.
Het Armoede beleid in de provincie is zeer matig, als voorbeeld kan men Roermond
nemen.
Het is duidelijk dat de het grote deel van de bevolking van Roermond niet achter het
huidige bestuur en hun burgemeester staat omdat voor de bevolking duidelijk is dat
dit bestuur er niet voor hun zit. Onderzoek hoe de bevolking hier iets aan kan doen
Ik kijk graag naar de toekomst. Als we investeren in Milieu en onze jeugd dan
investeren we in de toekomst.
Ik werk bij UPS er is een tekort aan personeel. Dit begrijp ik niet. Zoveel werkelozen
ook in Roermond kunnen met de fiets geen probleem met vervoer. En dan maar
schelden dat er zoveel Polen zijn maar die werken.
Ik zou inzetten op....enz behoeft een toelichting. Ik denk dat onderzoek naar
bevolkingssamenstelling (zou wel bekend moeten zijn) een uitgangspunt is. Bijv
meer alleenstaanden heeft invloed op woningaanbod, vergrijzing heeft ook invloed
op woningaanbod maar ook op voorzieningen, mobiliteit van de bevolking (welke
voorzieningen zijn nodig). Economie is belangrijk voor behoud van de jeugd in
Limburg. Onderzoek naar studiemogelijkheden; wat is het aanbid, wat zouden we
moeten gaan aanbieden, het kenbaar maken. Stimuleer toerisme niet alleen zuid
Limburg maar ook in Midden en Noord Limburg.
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•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

In de Ostsee Duitsland vele prachtige open parken bezocht, (bijv. Berlijn, Potsdam)
waar elke leeftijd kan genieten, spelend, pratend, zwijgend en zittend
gratis!
Kenniscentra, campussen en universiteiten nog meer samenwerken met het
bedrijfsleven. Alternatieve energiebronnen zoals mijnwater verder uitdiepen. Dat
schept hoog technologische banen en ook meer banen bij de toeleveranciers.
Klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. De kwaliteit van lucht, water en land
verbeteren.
Limburg fietsvriendelijk. Een provincie met genoeg laadpalen aan de snelwegen en
Waterstofgas aan de benzinepomp.
Musicals naar Limburg halen zodat we niet naar Scheveningen Utrecht en andere
plaatsen in het westen van het land hoeven.
Schouwburg meer toegankelijk maken voor mensen met een kleinere beurs.
Schoolzwemmen terug. Meer muziek en beweging op schol
Naar bedrijven terreinen, daar jongeren meestal geen rijbewijs hebben. Denk b.v.
aan het DSM vervoer destijds !!!
Om draagvlak en zodus de slagingskans (acceptatie) van onze klimaatgerichte
transformatie op alle vlakken te kunnen doorvoeren moet men niet zoals nu al
decennia lang het geval is, grote groepen " naaien", maar moet iedereen, ZEKER de
grootste vervuilers naar rato hun bijdrage leveren.
Roermond groeit tegen de verwachtingen en prognose zeer sterk en zou meer
moeten en kunnen doen voor de komende generatie burgers/bewoners, en de zeer
slechte wooncorporaties zoals WoonZorg Nederland uit Roermond verwijderen.(Zij
voeren alleen maar gerechtelijke procedures tegen bewoners en doen niets aan
milieu of besparingsprojecten via energie reductie) Ja, met de mond belijden en
daarna de Bewoners met een proces dreigen.
Te veel topbestuurders blijken niet van goed gedrag. Ook daar strak handhaven. We
moeten naar een bestuur dat te vertrouwen is. Alle onbetrouwbare personen eruit.
Geen extreme salarissen meer. Wachtgeld afschaffen. Voordelen voor kopstukken
afschaffen.
Vanwege t gemak en door de ligging van Limburg. Harder aanpakken en meer
mogelijkheden om preventief iets te kunnen doen. De pakkans is veel te laag.
Werkt de Provincie zoals ze moet werken in deze tijd; m.i, werkt de molen traag en
is er sprake van veel bureaucratie. Dit kan ongetwijfeld beter en met minder kosten.
Laat het bedrijfsleven daar eens naar kijken. Tijd voor een ‘nieuwe overheid’.
Wonen en werken vallen samen met saamhorigheid, orde en regelmaat. Wanneer
mensen ongewild buiten de samenleving komen ontstaan spanningen. Zowel bij
mensen zonder sociale contacten als andere bewoners.
Zich
Zolang kinderen buiten kunnen spelen met elkaar, zitten ze niet zoveel achter de
game met geweld spellen.
Voor de jongeren is er te weinig mogelijkheden om samen te komen, kan allemaal
onder begeleiding
Zorg dat Eindhoven, Venlo, Maastricht, Mönchengladbach/Dusseldorf vanuit heel
Limburg goed te bereiken blijven, ook tijdens de spits.
Zowel wat betreft criminaliteit alsook gevolgen extreme weersomstandigheden
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I Kwaliteit van Leven
Dit thema gaat over het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de Limburgse inwoner.
Rangschik naar belangrijkheid de onderstaande onderwerpen die behorend tot dit thema: (door op de
vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken. Plaats een 1 bij het belangrijkste onderwerp en een 2
bij het op een na belangrijkste onderwerp etc.. Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan
wordt uw rangschikking gewist.)

2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid.

(n=205)

80%
70%
60%

2,3
2,5

50%

2,7

40%
30%

3,2
3,4

3
2

20%

1

10%
0%
Inzetten op meer Inzetten op meer Inzetten op Limburg
onderwijs en
toerisme.
als broedplaats
individuele scholing
voor nieuwe
per Limburger.
ondernemers.

Inzetten op
gezondheid &
sport.

Ander onderwerp

Bij vraag "2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op meer
onderwijs en individuele scholing per Limburger" het vaakst op de eerste plaats gezet (32%). Dit is
gemiddeld het hoogst scorende item (2,3).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandacht vereenzaming ouderen
Armoede
Armoede bestrijding
Armoede en huiselijk geweld
Armoedebestrijding
Bescherming van de natuur en de habitat van dieren
Bestrijden armoede!
Bestrijden leegstand kantoor- en winkelpanden
Betrokkenheid bij elkaar
Bevorderen M.K.B.
Contacten met duitsland
Coöperatieve activiteiten
Cultuur (eigen), bereikbaarheid.
Duurzaamheid (4x)
Duurzaamheid (werkgelegeheid in die sector) en tegengaan vergrijzing
Duurzame energie / beperking CO2-uitstoot
Eenzaamheid en armoede
Energie problematiek
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezond uit kunnen worden in je eigen woon- en leefomgeving
Grensoverschrijdend Samenwerken
Groen in de stad
Infra structuur, ook digitaal
Infrastructuur
Infrastuctuur, fietspaden, Waterstof gas aan de benzinepomp
Integratie
Internationale betrekkingen (met buurlanden)
Inzetten op cultuur (2x)
Inzetten op duurzaamheid, waardmee ook de burger wordt beloond "(extra subsidie
zonnepanelen). Burger houdt door besparing geld over voor andere zaken, wat de economie ten
goede komt.
Inzetten op natuur, leefomgeving, welzijn
Inzetten voor de ouderen
Klimaat
Kwaliteit van leven:gehandicaptenvervoer
Leefbaarheid
Leefbaarheid in je woonomgeving
Limburg klimaat proof
Lucht-, water- en grondvertontreiniging aanpakken.
Meer begrip voor elkaar tonen
Meer groen, en betere kwaliteit van lucht en water
Meer personeel uit het buitenland aantrekken
Mensen onder de armoede grens. aandacht voor mensen, die buiten de boot vallen.
Milieu
Natuur (behoud) voor toekomstige limburgers
Natuurbescherming / Uitbreiding Luchthaven Maastricht Aachen-Airport / Brandveiligheid
veestallen
Natuurontwikkeling
Nederlandse cultuur.
Niet voor ons het leven zo duur maken
Nieuwe energie
Openbaar vervoer maximaal maken
Schone leefomgeving (lucht en groen) (2x)
Schoner milieu
Seniorenwoningen
Sociale cohesie.
Speelplaatsmogelijkheden voor jeugd en jongeren
Stimuleren sociaalmaatschappelijke samenhang
Taal en integratie
Toegankelijkheid
Veilig leven en wonen
Veiligheid (4x)
Veiligheid / 2. Mobiliteit
Veiligheid alom
Veiligheid burgers
Versterking Jeugdzorg en ouderenzorg
Voldoende leefruimte bij woningen (niet hutjemutje)
Werkgelegenheid hoger opgeleiden
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•
•
•
•
•

Wonen en leven in kleine kernen
Woningaanbod
Woonvormen
Zorg weer betaalbaar en toegankelijk maken; zieken ook als normale mensen beschouwen en
niet als geldpotje voor rijken
Zorgvoorzieningen, meer groen om te kunnen bewegen/recreeren

Toelichting
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Alledrie mijn punten vind ik belang. Persoonlijk wil ik ook meer aandacht vragen voor de
RECREATIEVE paarden(buiten)sport in onze prachtige provincie (dat is dus wat anders dan de
top-paardensport waar Prov. Staten het (wel) vaak over heeft. Dat gaat over 'het grote geld'
denkt men daar, maar er zijn veel meer recreatieve ruiters/menners dan topsporters in de
paardensport.
Als de scholing goed is gaat gezondheid al stuk makkelijk beter. Wordt men gezonder en
slimmer dan hebben ondernemers meer kans op succes met hun bedrijf.
De resterende punten zijn voldoende aanwezig
Econonisme is niet het antwoord, leefbaarheid hoort voorop te staan.
GGZ verbeteren. Wie is nog verantwoordelijk voor wat? Samenwerken belangrijker maken en
administratieve rompslomp minimaliseren.
Grensverkeer moet gestimuleerd worden vooral op gebied van werkgelegenheid.
Het lijkt vaak alsof mijn stad denkt dat armoede eigen schuld is. Er zijn echter ook normale
mensen (geen stoornis, HBO-opgeleid, misschien zelfs met een bescheiden eigen huis) die het
eigenlijk al lang niet meer redden. Het is alleen niet zichtbaar! Dat de verwarming niet aan kan,
de ijskast vrijwel leeg is en zelfs dagelijks douchen te duur wordt.
Inzetten op gezondheid in breedste zin van het woord. Gezondheid omhelst meer dan alleen
fysiek gezond zijn. Ook de leefomgeving speelt mee, sociale contacten, bereikbaarheid,
emotionele gesteldheid etc etc.
Lastig. Ik ben 65+ en kijk ook naar mijn situatie. Gezondheid is voor jong en oud belangrijk
vandaar mijn keuze. De andere punten heb ik bij een eerdere vraag toegelicht.
Met gezondheid en sport bedoel ik de gezondheidszorg: zorg voor de kwetsbare medemens en
de jeugdzorg
Nummer 1 heeft betrekking op het volgende onderwerp, maar heeft wel een raakvlak tussen
beide.
Onderwijs, kennis hebben van de wereld om je heen. Kennis hebben van je eigen kracht..
Toerisme en gezondheid zou ik thema gewijs koppelen. Niet zo zeer de aandacht naar sport.
Vooral jongeren laten meedenken en de ruimte aanbieden om hun ideeën te kunnen uitvoeren.
Weer (actief) salafisme, bescherm eigen cultuur, voorkom vreemde broeinesten (in moskeeen,
scholen etc)
De limburgers zelf zijn van nature lief, vlijtig, eerlijk, gezagsgetrouw etc.
Weer mensen die onze cultuur niet onderschrijven.
Zie toelichting vraag 1
Zorg weer toegankelijk en betaalbaar maken, zodat er daadwerkelijk aan gezondheid gewerkt
kan worden. Terug naar ziekenfonds, zodat hogere inkomens voor hun zorg moeten betalen, en
niet alleen de zieken/ouderen.
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II Milieubewust ondernemen
Ondernemers bouwen, investeren, maken spullen, kweken groenten, houden koeien enz. Kortom ze
bedenken allerlei manieren om geld te verdienen. Om Limburg minder afhankelijk te laten zijn van
kolen, olie & gas en minder CO2 uit te stoten zouden ondernemers maatregelen moeten nemen.
Welke maatregelen vindt u het belangrijkste? Rangschik naar belangrijkheid de onderstaande
onderwerpen die behorend tot dit thema: (door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken.
Plaats een 1 bij het belangrijkste onderwerp en een 2 bij het op een na belangrijkste onderwerp etc..
Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid.

2,2
2,4
2,6
3,0

Ander onderwerp

Inzetten op
milieuvriendelijkheid bij
bedrijven, landbouw en
detailhandel (winkels)

Inzetten op het beschermen van
de Limburgse natuur – betere
balans tussen stad en platteland.

Inzetten op een recycle
(hergebruik)-economie (ook wel
circulaire economie genoemd)
waarin geen plaats is voor afval.

3,9

Inzetten op duurzame
energiebronnen zoals zonne- en
windenergie.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=193)

3
2
1

Bij vraag "3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie" het vaakst op de eerste plaats gezet (38%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beperken CO2-uitstoot
Iedereen aval laten splitsen en makkelijker maken. Moeten nu naar 4 plaatsen
Inzetten voor mensen , die anders niet "aan der bak "komen.
Laat de economie zijn werk doen. Dus geen onbetaalbare wind/aard energie. Zorg voor
continuering vsn de (goedkope) gasvoorziening, importeer desnoods zelf.
Meer handhaven.
Minder burocratie
Restwarmte fabrieken gebruiken om huizen te verwarren
Stringenter emissietoezicht en tegengaan omgevingsverloedering-/vervuiling
Zonnepanelen eerst lekker maken om ze te plaatsen en dan de WOZ omhoog. Leve de politiek

14

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval: kom het overal tegen in de stad!
Allemaal goed en wel, maar wij in Limburg zijn wel een kleine speler in milieu bewust zijn.
Wereldwijde aanpak is een eerste voorwaarde.
De gemengde bedrijven waren nog niet zo gek. De grootschaligheid heeft veel ellende
veroorzaakt. En import van diervoer moet verboden worden.
Dwing de ondernemers (vooral) woningcorporaties meer in te zetten op energie reductie.
Geen betutteling meer, en duurzame energie betaalbaar maken
Iedereen moet kunnen meedoen!
Ik heb 1 en 2 zo gekozen omdat we in een weggooimaatschappij zitten. Ik ben bang dat we dit
niet snel veranderd krijgen. Ik werk met jongeren voor wie het milieuprobleem onvoldoende
leeft.
Ik noem deze 3 als belangrijk, omdat aan de energietransitie al veel aandacht wordt besteed
(behalve door de gemenete Roermond....)
Ik vind het moeilijk liezen tussen circulaire economie en duurzame energie. Ik denk dat beide
moet en kan.
Maak recyclen eenvoudig, duurzaam en stimulerend
Milieu in balans met andere doelen. Haalbaar, realistisch etc. Vergunningsprocedures zo maken
dat er snel actie op kan volgen. Stoppen met eindeloze beroepsmogelijkheden.
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III De nieuwe overheid
Dit thema gaat over uitdagingen voor het openbaar bestuur (Provincie, Gemeenten, Waterschap), de
democratie (politiek actief zijn en regelmatig gaan stemmen) en hoe om te gaan met werknemers.
Rangschik naar belangrijkheid de onderstaande onderwerpen die behorend tot dit thema: (door op de
vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken. Plaats een 1 bij het belangrijkste onderwerp en een 2
bij het op een na belangrijkste onderwerp etc.. Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan
wordt uw rangschikking gewist.)

4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid.

1,9

2,0

3,1
3,7

Ander onderwerp

Inzetten op een meer digitale
overheid zodat men meer zaken
digitaal kan regelen.

Inzetten op het meedoen en
meedenken door alle burgers in
de samenleving

Inzetten op het idee dat burgers
zich zelf kunnen redden en niet
hoeven steunen op de overheid

3,5

Inzetten op een
krachtenbundeling van
overheden (meer samenwerking
tussen gemeente, provincie,
arbeidsmarkt, onderwijs

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=186)

3
2
1

Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid." wordt " Inzetten op een
krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente, provincie, arbeidsmarkt,
onderwijs" het vaakst op de eerste plaats gezet (45%). Dit is ook het gemiddeld hoogst scorende item
(1,9).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Aandacht voor de generatie die niet digitaal kundig is of wil zijn
Alle burgers de mogelijkheid geven hun eigen gemeent bestuur aan te spreken op hun slecht
functioneren en daar een bepaalde macht op te zetten
Belanghebbende partijen serieus nemen
Bestrijden bureaucratie.
Bestuurlijke nabijheid
Communicatie: spreek de taal die iedereen kan begrijpen, leg zaken goed uit. Vb parkeerbeleid
Roermond is niet duidelijk voor iedereen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De burgers ook daadwerkelijk laten meebeslissen in belangrijke zaken. en niet het idee geven dat
men mag meebeslissen. Zonodig een provinciaal referendum laten plaatsvinden.
Echte burgerparticipatie: meedenken, meedoen en meebeslissen ipv louter consulteren (als dat
al gebeurd).
Een snellere maar wel zorgvuldige afhandeling van zaken door m.n. de gemeentelijke overheid digitalisering kàn helpen maar is geen panacé. Het hangt af van HOE het wordt ingezet: niet
alleen als verkapte bezuiniging.
Fraudebestrijding! Laat gepensioneerde overheidsmedewerkers hier in mee doen tegen
vergoeding
Innovatievere manieren voor medezeggenschap
Inzetten op communucatie met de burger
Inzetten op krachtenbundeling binnen de gemeenten, los van hokjes, de burger uitgangspunt
laten zijn en niet het wetgeving / financieringshokje
Inzetten op milieu
Inzetten op optimale participatie
Inzetten op oudere bevolking: alles op papier; toegankelijkheid, zorg
Inzetten op vertrouwen. De burger moet op de bestuurder kunnen vertrouwen. Echt doen wat je
zegt en luisteren en eerlijk en duidelijk zijn in het antwoord.
Meer aandacht voor stille armoede
Meer inzetten op acties die zonder geld toegankelijk zijn, ipv indicatie, vergunning, etc
Meer solidariteit , bij gemeenten onderling
Minder azc
Minder digitaliseren, meer mensen in beeld.
Minder vergaderen minder bestuursinstellingen
Ondersteun een goede volksvertegenwoordiging, breng de vakbonden weer op sterkte en haal
het (bindend) referendum terug.
Op tegenstrijdigheden in de samenleving. Bv meer inzet vrijwilligers en vervolgens medewerkers
ontslaan
Ouderen leren om gaan digitaal
Overheid dient meer te luisteren naar de burgers.
Provinciale referenda
Senioren niet laten achterblijven en alternatieven geven en/of hulp in de digitale wereld
Stimulering sport
Transparantie naar organisatie, dienstverleningerlening en motivering belang terugtredende
overheid onder stringenter handhavingsbeleid.
Veiligheid.
Vergeet de senioren niet,over een aantal jaren geen probleem meer. Nu nog even wel

Toelichting
•

•
•
•

Bij voorkeur 1. De houding van mensen van de overheid moet beter. De mensen waarvoor ze
werken moeten serieus genomen worden. Respectvol en integer benaderd worden. De overheid
moet betrokkenheid tonen en bescheiden zijn. Gevraagd faciliteren en evt. waar gevraagd mee
regie voeren. De steden en dorpen zijn van deze mensen. Maak de mensen meer
verantwoordelijk maar gooi die verantwoordelijkheid niet over de schutting maar blijf op de
achtergrond beschikbaar.
Communiceren, mensen samenbrengen is heel belangrijk.
De diverse instellingen weten van elkaar niet waar zij mee bezig zijn
Digitale inzet voor ouderen stimuleren door directe en voor hun volgbare voorlichting en
scholing.
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•

•
•
•
•
•
•

•

Doordat bepaalde bevolkingsgroepen niet meer stemmen, krijgen bepaalde rechtse partijen een
steeds groter gedeelte van de uitgebrachte stemmen. Veel mensen baseren hun keuze op de
momentopnamen van optreden van partijentertainers. Men moet meer voorlichting hebben
over alles wat die partijen de afgelopen periode gedaan hebben en dit vergelijken met hetgeen
men de mensen tijdens de verkiezingsperiode voorhoudt.
Echte samenwerking tussen overheden en niet afschuiven; info voor iedereen toegankelijk
houden: er wordt te veel digitaal gedaan waardoor de ouderen overal buiten gehouden worden
Geen nummer 3: inzetten op krachtenbundeling is een slechte zaak, gemeente en provincies
moeten juist binnen eigen grenzen krijgen anders krijg je waardeloze gezamenlijke loketten
zoals bijvoorbeeld bureau inkoop (hierdoor geen ge
Ik vind dat lokale, provinciale en nationale overheden moeten samenwerken zoveel mogelijk.
Efficiënt zijn. Is m.i. kostenbesparend.
In het algemeen heft de herindeling en het grootschalig worden van instellingen niet gewerkt.
Men kent mekaar nog amper. Dat komt vooral op grote schoolgemeenschappen en grote
gemeenten voor. Terug naar bereikbaarheid en persoonlijk contact.
Meer inzetten op samen gebruik maken van
Veel moet er nog gebeuren voor de digitale wereld ook in Roermond, echter vergeet de
ouderen en invalide mens niet, er zal altijd een alternatief moeten zijn en als je dat al hebt uit
het verleden laat dat voor die mensen bestaan, ik denk hierbij aan de dwingende maatregel van
digitaal parkeren in roermond, de parkeerkaarten bestaan al jaren houd ze in stand voor een
paar jaren, dat heft zich vanzelf op, toch.
Weg met hokjes en ook weg met allerlei vage en flauwe regels die gegevensuitwisseling
onmogelijk maken! Anders slaagt digitaal nooit.
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IV Een digitale sprong in de toekomst
Dit thema gaat over dat overal steeds meer computers worden gebruikt. Denk hierbij ook aan
computers in de vorm van uw smartphone, robots die steeds meer werk kunnen doen, computers in
uw auto die laten zien waar u bent, dat u alles via de computer kan doen (zoals aanvragen paspoort
of bouwvergunning) en ga zo maar door.
Rangschik naar belangrijkheid de onderstaande onderwerpen die behorend tot dit thema: (door op de
vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken. Plaats een 1 bij het belangrijkste onderwerp en een 2
bij het op een na belangrijkste onderwerp etc.. Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan
wordt uw rangschikking gewist.)

5 Een digitale sprong in de toekomst. Rangschik naar
belangrijkheid.

2,0
2,4

2,3

Ander onderwerp

Inzetten op een meer
toezichthoudende in plaats van
regelende rol van de overheid
op technologie, internet en
computers.

Inzetten op het verzamelen
van computergegevens door
gebruik te maken van
technologieën om de
leefbaarheid en bereikbaarheid
van Limburg te verbeteren.

3,6

Inzetten op betere digitale
computervaardigheden voor de
Limburgers (leren computeren
of programmeren).

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=170)

3
2
1

Bij vraag "5 Een digitale sprong in de toekomst. Rangschik naar belangrijkheid ." wordt "Inzetten op
betere digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of programmeren)"
het vaakst op de eerste plaats gezet (43%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,0).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Accepteren dat ( vooral ouderen) niet iedereen met computers kan omgaan
Beseffen dat velen geen computer hebben. M.n. Ouderen
Digitaal als ondersteuning
Gebruiksvriendelijker maken van digitale kanalen/communicatie met overheden
Het ontwikkelen van toegankelijke en laagdrempelige systemen
Iedereen in Limburg dient te kunnen beschikken over een PC / laptop c.q. tablet of smartphone,
juist voor die mensen die het niet kunnen betalen.
In overheidsgebouwen toch loketten om mensen te woord staan
Inrichten van EEN digitaal meldpunt voor gemeente, politie e
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internetveiligheid, bescherming van identiteit en privacy (nogal eens een ondergeschoven kind
bij overheid en bedrijfsleven, ook omdat het investeringen vraagt.
Inzet op meer uniformiteit mbt digitale dienstverlening en toegankelijkheid voor burgers van
gemeentelijke overheden en dienstverlening. De vergrijzende bevolking is digitaal vaak echt
minder vaardig
Inzetten op gebruiksvriendelijke computerprogramma's
Inzetten op toegankelijker/ eenvoudiger maken digitale middelen
Inzetten voor burgerparticipatie
Jongeren en volwassen leren op een goede manier om te gaan met de sociale media
Leven zonder digitalisering bestaat
Mensen de digitale sprong niet in de "strot" duwen, zoals ouderen.
Mensen in de provincie hebben ook een eigen vernatwoordelijkheid
Mensen opleiden in security en privacy aspecten
Niet iedereen heeft de beschikking over de gewenste apparatuur
Niet teveel digitaliseren denk ook aan de vele ouderen die het niet kunnen bijhouden !!
Niet toezicht/regelen maar begeleidende rol
Onda
Ook voor mensen die geen gebruik maken van digitaal internet, mogelijkheden aanbieden
Op scholen aandacht geven aan digitalisering / voorop lopen in innovaties
Overal glasvezels in Limburg.
Overal toegang tot WIFI
Overheden moeten face to face als prioriteit gaan stellen en niet alles overlaten cq regelen met
digitale techniek.
Plaatsonafhankelijk werken, marktplaats voor mobiliteit (2x)
Rekening houden met (waarschijnlijk de laatste generatie die niet digitaal wil of kan
communiceren
Rekening houden met een generatie die nog niet digitaal is geschoold.
Technologie in de zorgsector inzetten
Toepassen nieuwe technologien in zorg etc.
Veel mensen in armoede hebben geen geld voor computers etc. Hoe wordt daar op ingespeeld?
Verbetering it infrastructuur
Verstrekken van apparatuur aan degenen die anders digitaal achterop raken!!
Vooral voor de oudere (50+)Limburgers
Voorkomen dat door toenemende technologie en internetgebruik te verplichten de afstand
tussen burger en overheid vergroot
Zorgen dat digitale info ook voor ouderen beschikbaar komt
Zorgen voor maximalisatie van enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik van gegevens: over
organisatiegrenzen heen!
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Toelichting
•
•
•
•
•

•
•
•

Dit vind ik lastig te beargumenteren. Ik ben gelukkig gewend om te werken met pc en dergelijke
maar ik zie veel ouderen worstelen. Het wordt voor deze groep steeds lastiger. Daar moet
aandacht voor blijven.
Goed zou zijn als de Gemeente het voortouw zou nemen bij dit soort activiteiten,
Het digitale tijdperk brengt overwegend slecht nieuws. Ik denk dat de basis, informatie
voorziening voorop moet staan.
It gebruiken als hulpmiddel en niet als doel op zich
Over digitale vaardigheden beschikken (als gebruiker) is iets anders dan leren programmeren.
Dat laatste helpt wellicht om te begrijpen hoe digitale systemen functioneren, maar het gros
van de gebruikers zal eerder behoefte hebben aan een failsafe, laagdrempelig en toegankelijk
systeem. Daar ontbreekt het nog wel eens aan omdt professionele programmeus hun werk niet
goed doen!
Persoonlijk contact tussen overheid / politici en burger verbeteren en niet alleen ten tijde van
verkiezingen
Voor ouderen en digibeten, aanbieden van serviceloketten voor zie punt 3 hen te helpen
We zijn zoveel wetten, regels en afspraken echter die worden niet gecontroleerd.
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2. Onderzoeksverantwoording Burgertop Limburg
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Burgertop2018
De agenda van de Limburgers
I Kwaliteit van Leven
II Milieubewust ondernemen
III De nieuwe overheid
IV Een digitale sprong in de toekomst
10 september 2018 tot 30 oktober 2018
242
6,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
15 februari 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 6,3%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 6,3%
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.
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2.1 Onderzoeksmethode
Op 19 april 2018 is het plan van aanpak van de Burgertop Limburg 2018 gepresenteerd. Bij dit plan
van aanpak zijn de uitkomsten van het project Toekomst Lokale Democratie als leidraad gebruikt.
Van tevoren zijn zeven Statenwerkgroep bijeenkomsten georganiseerd en een expertisesessie. In
deze expertisesessie zijn verschillende ervaringen van andere burgertoppen besproken. Concreet is
naar voren gekomen, dat een Burgertop zonder inhoudelijk kader, het doel (deels) voorbij schiet.
De thema’s uit de door de samenleving gegenereerde Limburg Agenda 2030 worden bij de Burgertop
Limburg 2018 als inhoudelijk kader gebruikt. De Limburg Agenda 2030 is opgesteld door
vertegenwoordigers van (Limburgse) maatschappelijke organisaties. Bij de Burgertop Limburg 2018
wordt een verdiepingsslag gemaakt door deze thema’s te raadplegen en te meten bij de ‘normale’
burger.
Het plan van aanpak geeft ruimte om ideeën aan te dragen voor nadere uitwerking buiten de reeds
genoemde inhoudelijke kaders. Deze ruimte wordt gevonden door in de publieke raadpleging de
vraag te stellen:
‘Stel u hebt het voor het zeggen als baas van de Provincie Limburg. U krijgt de mogelijkheid om de
onderwerpen te benoemen waar Provincie Limburg, lokaal dan wel regionaal, de komende tijd
meer aandacht aan zou moeten geven?’
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In overleg met het organiserend comité en de Raad voor Toezicht is de vragenlijst van de publieke
raadpleging opgesteld. Tekstueel is de tekst gecheckt door stichting Lezen & Schrijven. Dit leidt tot de
volgende introductie:

Vorig jaar heeft de Provincie Limburg diverse Limburgers van allerlei organisaties
gevraagd wat zij belangrijk vinden. Daar zijn een aantal thema’s uit voort gekomen
waar we graag ook uw mening over willen horen.
De vier thema’s, die één voor één anders naar de toekomst van de provincie Limburg
kijken, zijn de volgende:
I Kwaliteit van leven.
II Milieubewust ondernemen.
III De nieuwe overheid.
IV Een digitale sprong in de toekomst.
Wat die thema’s precies betekenen leggen we verder in deze vragenlijst uit. Deze
vragenlijst is geen overhoring of examen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Als
uw antwoord of mening er niet bij staat dan kunt u zelf een antwoord toevoegen.
Met een begeleidend schrijven is de vragenlijst op 10 september 2018, via e-mail, verstuurd naar 33
TIP-burgerpanels, die de 33 afzonderlijke (Limburgse) gemeenten (van 2018) vertegenwoordigen.
Tegelijkertijd is een gerichte doelgroepenbenadering opgestart. Een soortgelijke vragenlijst is
verspreid via o.a.: de Limburgse Dagbladen, WijLimburg, VIA kranten, Ondernemend Venlo,
Jeugdwerk Limburg, Provincie Limburg, Burgerkracht Limburg, gastsprekers (Vivian Lataster, Simone
van Trier en Sander Kleiker), ambassadeur Nathan Rutjes, Burgertop Limburg, netwerken
voetbalclubs (VVV-Venlo, Fortuna Sittard en Roda JC), Jong Nederland en Maatschappelijk Netwerk
Limburg.
Een herinneringsmail is verstuurd op 27 september 2018. Alle respondenten vullen de vragenlijst
anoniem in.
De onderzoeksresultaten zijn ook op regionaal niveau te lezen op de website
www.burgertoplimburg2018.nl.
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2.2 Leeswijzer & selectie thema’s
Per thema kan de respondent een ranking aanbrengen. De thema’s, die besproken worden tijdens de
Burgertop Limburg 2018, zijn geselecteerd door te kijken naar de 1e keuze.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
20%

3,6

41%
23%

10%

27%
8%

0%
Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

Antwoord geoperationaliseerd
uit Limburg Agenda 2030

Mogelijkheid 3

Percentage respondenten
dat ‘mogelijkheid 2’ als 1e
keuze geeft’

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipRoermond
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Roermond vergroten.
Via het panel Tiproermond.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Roermond hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiproermond.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.
TipRoermond.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipRoermond.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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