Terugblik op het nieuwsjaar 2017
Het eind van 2017 nadert, en het nieuwe kalenderjaar staat voor de deur.

1 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het hoogtepunt van het jaar 2017?
(n=246)
Hoogtepunt (40%)








































A2 tunnel
Andre Rieux
Boefje van rey
Buitenring (3x)
Buitenring binnen geplande tijd en budget gereed en mooi geworden.
Buitenring is gereed
Corendon gaat van maastricht aachen airport vliegen.
D'r Hub is op, prachtig
Dat de golfbaan niet doorgaat.
Dat de hema terug komt
Dat golfbaan rolduc er voorlopig niet komt
De berichtgevingen van het wmc
De buitenring is eerder klaar
De demonstratie tegen Kerncentrale Tihange
De handhaving van Roda JC in de eredivisie
De prestaties van Max Verstappen
De renovatie van het centrum na zeker 12 jaar wachten!
Dumoulin
Dumoulin win Giro
Eindelijk meer activiteit op vliegveld MAA (Corendon)
Fusie gemeenten
Fusie Heerlen - Landgraaf
Fusie heerlen en landgraaf
Fusie landgraaf / heerlen
Fusie Landgraaf Heerlen
Geen golfbaan op Rolduc
GEEN Golfbaan op Rolduc. De cultuur historische waarde van het gebied moet worden
beschermd een golfbaan past in dit gebied niet.
Geen golfbaan op rolduck
Giro winst Dumoulin
Girowinnaar Tom Dumoulin
Golfbaan Rolduc uit bestemmingsplan
Golfbaan rolduck
Het Kerkraads stadscentrum is klaar
Het succes van de murals van Heerlen
Het succes van Max Verstappen en Lieke Martens. Deze twee topsporters zetten onze
provincie mooi op de kaart.
Het WMC gebeuren
Hub
Ik raak niet zo gefocussed op zaken die perse Limburgs moeten zijn.
Lieke martens
1










































Lieke Martens' succesen
Max verstappen (3x)
Max Verstappen en zijn succes in F1
Max verstappen wint grand prix Mexico
Max Verstappen zijn overwinningen
Meer werkgelegenheid
Mensenketting tihange
Na lang formeren weer een nieuw kabeinet hebben
Nieuwe theater kerkrade
Nijntje in het Kirchröadsj beschikbaar!
Och nauw dir ein schloss
Opening theater
Opening van Hub.
Opgang economie
Parkstad winnaar toeristische bestemming
Prestaties Max Verstappen
Prestaties Tom Dumoulin
Renovatie boerderij erenstein
Roda bleef in de eredivisie
Snelle voortgang en gedeeltelijke opening buitenring
Stadscentrum
Theater ooen en kaalheidersteenweg open
Tom Dumolin en Max Verstappen
Tom Dumoulin girowinnaar
Tom Dumoulin wint Giro
TOPSporters van Limburg
Uiteraard het WMC
Verkapt jaar door verschillende politieke invloeden.
Verstappen, Dumoulin en Lieke Martens
Voltooiing van de buitenring
WmC
W.M.C.
Wereld Muziek Concours
Wielrenner Stijn Daemen.
Winst Tom Dumoulin van de Giro
Wmc (4x)
WMC (11x)
Wmc 2017 (2x)
WMC 2017 & 'Viva La Via'
WMC en der Joep op der maët is 60joar jewoede

Er is geen nieuwsitem dat het hoogtepunt is van het jaar 2017 (22%)
Weet niet (37%)
Toelichting
Hoogtepunt



Alleen het moet nog meer gepromoot worden, zodat het nog meer
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wereldlijk bekend wordt om de gehele wereld te kunnen omarmen.
De menselijke ketting die gemaakt is om de kerncentrale in Tihange te
sluiten
Ik ben niet gecharmeerd van die benaming
Is nu wereldberoemd en kan desnoods 5x wereldkampioen worden

Er is geen nieuwsitem
dat een hoogtepunt is
van het jaar 2017




Geen
Limburg interesseert mij niet bijster

Weet niet



Ik weet het niet, ik vind het alleen heel erg jammer dat we van onze
Parkstad gemeentes geen echte groet gemeente maken.
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2 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het dieptepunt van het jaar 2017?
(n=247)
Dieptepunt (47%):










































Aankondiging golfplaats Rolduc
Aanleg golfbaan Rolduc
Aanschaf van een duur carnavalesk beeld wat bij de Rodahal staat
Affaire jos van rey
Alle criminele activiteiten vormen één dieptepunt.
Alle moorden in Limburg
Alle onzin van de gemeente kerkrade
Bedrog verschillende zorgbureaus
Berichtgeving dat het aantal moorden in Limburg steeds hoger wordt.
Blerick
Brunsumse zedenzaak
Buitenring en alles erom heen
Buitenringweg en aantasting landerijen rondom Rolduc door golfbaan.
Bussen in Brunssum bekogeld
Centrum niet gereed voor WMC
Criminaliteit wijk Bleijerheide bijvoorbeeld, moord Kokelestraat
D soap rond van Rey
Dat de initiatief nemers van de Golfbaan Rolduc de Golfbaan dit jaar weer wilden gaan
realiseren.
Dat de plannen om van Rolduc een golfbaan te maken weer opgedoken zijn
Dat Kerkade alweer een bouwput was en het WMC niet bekend is bij onze Duitse en Belgische
buren, foei en dat al jarenlang!!!
Dat Limburg 1 grote gemeente zou moeten worden
Dat men op historisch Rolduc een golfbaan wil creëren
De aanhoudende problemen met illegale wietteelt en alle uitwassen die hiermee te maken
hebben.
De aanrijdingen met dodelijke afloopJos Som
De activiteiten van oosteuropese boeven bendes
De afgang van roda jc
De diverse moordpartijen
De dreigende opgelegde fusie van Heerlen en Landgraaf
De manier waarop het beeld Viva la Vida in Kerkrade kwam. Geheel alleen besloten door Som
De marokkaanse "feestvreugde" in Brussel en Amsterdam,
De onrust in Blerick
De opmars van de PVV
De plannen voor Golfbaan Rolduc
De roofbouw op de natuur mbt de nieuweweg
De ruilhandel tussen Kerkrade en Provincie m.b.t. buitenring en centrumplan.
Diefstal bij voedselbank
Div. Slecht gedrag van o.a. politici
Documentaire over het Maankwartier heerlen op tv
Dood van Nol Hendriks
Financiële zorgen Roda JC
Fusie Heerlen. Landgraaf
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Fusie Landgraaf Heeerlen
Fusie landgraaf/heerlen
Fusieperikelen (2x)
Fusies tussen de gemeentes! Laat vooral Kerkrade, Kerkrade blijven
Gedoe rond van rey
Gedwongen fusie Landgraaf
Golfbaaan bij rolduck
Golfbaan (2x)
Golfbaan en uitstel is toch maar voor de volgende gemeente raadsleden verkiezingen want de
hele raad is voor de golfbaan behalve sp
Golfbaan in Kerkrade
Golfbaan Rolduc (4x)
Heerlen/landgraaf
Herindelig
Herindeling heerlen,landgraaf
Het "gedoe " omtrent Liburgse politici en gemeenteraadsleden, er zou een voorbeeldfunctie
moeten zijn net zoals bij politie en leerkrachten. Gebrek aan respect voor anderen op welk vlak
dan ook.
Het debacle rondom van Rey en dat de politiek nog steeds een grote vriendenclub is.
Het debat over de golfbaan
Het pleiten voor een onafhankelijk Limburg.
Het WMC
Hetbtijdelijk after den van de burger ester van Heerlen
Hoe krijgen we alle winkelruimtes bezet.
Hoogste percentage PVV stemmers
Hrt standbeeld bij rodahal
Idem
Inbraakgolf
Jos van Rey
Kerkrade voorlopig zelfstandig
Natuurlijk Roda met zijn onbekwame directieleden en rvc-leden
Neergang winkelgebeuren in centra
Nieuw beeld bij Rodahal
Nieuwe passage
Onnodige herindelingen
Onveilig gevoel in wijken
Opstelling gemeentebestuur Landgraaf over herindeling
Plan om golfbaan rolduc aan te leggen
Politiek gedoe in Brunssum
Prestaties Roda JC
Prestaties van Roda JC
Proces Van Rey loopt nog altijd, niet te geloven.
Roda
Roda jc (3x)
Roda JC (2x)
Rutte weer premier
Spoorwegverbinding kerkrade aken gaat niet door
Steeds meer moslims in het openbaar
Te dure terrassen
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Te laat klaarkomen van winkelcentrum Kerkrade voor WMC
Teveel PVV stemmers
Treinverbinding kerkrade-Aken
Van Rey!!!
Verhoging laag BTW-tarief zeer ongunstig voor Limburgse ondernemers ivm zeer lange
landsgrens.
Zie toelichting
Zo lang duurt de "verbouwing"
Zwembad centre court.

Er is geen nieuwsitem dat het dieptepunt is van het jaar 2017 (17%)
Weet niet (40%)
Toelichting
Dieptepunt 










Al dat fuseren, groter worden werkt misschien financieel maar prettig is het niet.
ER is al een gevoel van verlies van eigen waarden en normen. Gevoel van eigen
identiteit is belangrijk
Bij dergelijke fusies moet de stem van de bevolking doorslaggevend zijn
Dat ondanks alle protesten de kerncentrale in Tihange nog steeds open is
Dit is een onderschatprobleem, gezien de onverschillige houding van politie
overheid en justitie
Het feit dat er geen fusie van de verstedelijkte gemeeentes in de oostelijke
mijnstreek komt is een gemiste kans. Als de fusie van Heerlen en Landgraaf een
succes wordt staat Kerkrade weer buitenspel.
Ik ben blij dat dit voorlopig is afgeketst

Ik heb niets tegen religies, iedereen moet zijn eigen "god" kunnen aanbidden! maar
als je in het openbare leven gaat, moet je andere mensen die anders gelovig zijn of
niet gelovig zijn daarmee met rust laten. Dus religieuze hoofdbedekkingen, kruizen,
keppeltjes of andere dergelijke vertoningen! Amen.
Schandalig machtsgedrag van depute Koopmans
Zoals ik al boven schreef vind ik dat de persoonlijke ego's een te grote rol spelen in
Politiek Limburg en zeer zeker in onze Parkstad gemeente. Het wordt tijd om de
handen in elkaar te slaan en eens echt aan tafel gaat zitten om te denken over een
grote Parkstad gemeente. .

6

3 Stel u mag iemand nomineren als ‘Limburger van het jaar’. Wie zou u
nomineren? (n=243)
Nominatie (45%):













































André Rieu
Anita Otermanns
Bisschop Wierts
Bisschop wiertz
Burgemeester Brunssum
Burgemeester Som
De burgemeester
De burger
De gouvanuur
De hulpverleners brandweet politie ambulance
De Kleine Zusters van St. Jozef in Heerlen, Haelen.
De onbekende vrijwilliger die helpen in verpleegklinieken en bejaarden centra
Dhr w beijer
Die de middenstand op een rijtje brengt
Dumoulin (5x)
Geen
Geen idee !
Geen individu
Geert Wilders (2x)
Harrie Vroomen
Hendriks
Idem
Iets met een Maastrichtenaar en een renfiets
Jac.Poels van Rowen Hèze
Jack Vinders (2x)
Jeu Degens
Jo Bok
Jos Piefer
Jos Som (2x)
Jos van rey
Jos van Rey
Kartrekker SOMmeer
Krewinkel
Lieke martens
Lieke Martens (3x)
Max
Max verstappen (8x)
Max Verstappen (8x)
Max Verstappen / Lieke Martens
Mensen die zich inzetten voor voedselbank
Mezelf
Mijn echtgenote
Mijn eega
Mijn man
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Mijzelf
Natan Rutjens.
Nathan rutjes
Nathan Rutjes
Nellie Hacking
Niemand
Niemand / is onzin
Nol Hendriks (4x)
Nooit een politiek persoon. Te veel eigen belang. Zeker een ondernemer met veel ervaring.
Peter Trompeter
Ralf Krewinkel
Rieu
Tom Dumolain
Tom dumoulin (2x)
Tom Dumoulin (16x)
Van Rey
Vrijwilliger in verpleegklinieken
Waarom moet je iemand nomineren, er zijn duizenden die een nominatie verdiend hebben!
Wat moet je gedaan hebben om dit te verdienen, dat is moeilijk
Wesly Benoit
Wil Slangen van bewonersplatform Kerkrade-West
Zie vraag 6

Weet niet (55%)
Toelichting
Nominatie 












Alle burgerinitiatieven in Parkstad. De plekken, buurten en wijken waar burgers zich
samenpakken om er wat van te maken
Ambassadeurs die het Limburgs image oppoetsen
Blijft ondanks prestaties even correct en netjes
De enige Limburger die het lef en de ballen heeft de politiek te laten zien zoals deze
is; door een door corrupt systeem, alleen gebaseerd op zelfprofilering en/of
zelfverrijking.
Door zijn positieve levensinstelling en de manier waarop hij die uitdraagt is een
voorbeeld voor iedereen, met name voor de Kerkradenaar die toch vaak vrij
negatief is in zijn opvattingen.
Een " menselijke bisschop " getroffen door het noodlot, met pijn in het hart moeten
stoppen, waar je met passie voor hebt geleefd e naar hebt gehandeld.
Geen individu, worden reeds elders en vaak geëerd
Het is
Hij heeft aan de wieg gestaan van ons centrum en heeft de hoop nooit verloren, hij
was flexibel genoeg om met een paar maatjes minder genoegen te nemen.
Bovendien is hij de meest "aaibare" burgemeester geweest die ik ken en gekend
heb. Ik bedoel daarmee dat Jan en alleman een vriendelijk woord kreeg, een
schouderklop of glimlach en, vreselijk belangrijk, een luisterend oor!
Hij is, samen met zijn orkest, al jarenlang de succesvolste Limburger sinds tientallen
jaren. Men kent hem over de hele wereld!
Hij zet zich met zijn schrijven in de krant goed voor Limburg in.
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Weet niet



Ik had Max Verstappen willen noemen maar hij woont in Monaco en geldt niet als
Limburger
In ieder geval niet een lid, bijv. Koopmans, van G.S.
Is klasse
Zet zich goed in voor Kerkrade. Durft nek uit te steken en risico te lopen (Hells
Angels)
Zie vraag 6
Zij is een voorbeeld van iemand die op succesvolle wijze gezondheidsbevorderend
en zinvol werk levert
Ik hou niet van een iemand op de voorgrond te plaatsen. Als ik het dan zou moeten
doen dan alle vrijwilligers die dag en nacht klaar staan oor onze medemens.
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4 Welke voornemens heeft u voor 2018?
40%

(n=244)

37%

35%
29%

30%

31%

25%
20%
15%
10%
4%

5%
0%
Ik waag me niet aan
voornemens

Ik heb er (nog) geen

Voornemen

Weet niet

Voornemens:





























11 km Hivertrail lopen
Afvallen
Bezoek theater kerkrade
Blijf gezond en gelukkig
Blijven vechten voor het cultureel historisch landschap van Rolduc en meer politiek engagement
Blijven werken aan een goede gezondheid
De hoop niet opgeven om een baan te vinden
De plannen voor een goflbaan Rolduc definitief te stoppen. (www.waaromgolfbaanrolduc.nl)
Doorgaan
Doorgaan met hetgeen ik nu doe.
Een goed mens te blijven
Elke dag een waargemeend compliment iemand geven
Enkele leuke reizen
Flauwekul
Flink te 'sjtuchelen...'
Gelukkig en gezond
Genie
Genieten
Genieten, een huis kopen en een leuke nieuwe baan!
Gewicht
Gewoon prettig leven.
Gezond blijven (4x)
Gezond blijven en leven.
Gezond leven
Gezond te blijven, door me aan de regels van de arts te houden.
Gezond worden
Gezond, blij en vriendelijk milieubewust leven.
Gezonder leven. Meer ontspannen in mijn geval en minder werken.
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Gezondheid
Goed wer afleveren
Het asociale gedrag van heel veel weggebruikers mij niet meer laten raken
Hoop dat de hhondenbelasting verdrievoudigd
Hop bij mooi weer vaker door centrum te lopen, moet ook zonder terras pikken moeten kunnen
Houdt ik voor mezelf
Ik doe niet aan voornemens
Ik wil beroepsmatig veranderen en gaan verhuizen. Kerkrade is voor mij toch heel een
geriatrische plek ("Rollatorcity, zoals ik het noem) en stadsdelen zoals Bliejerheide gaan
veranderen tot een ghosttown, zeker in de avonduren deels een no-go-area.
Ik zou graag gezond willen blijven
Kerkrade promoten,wordt mooie stad,ook voor ouderen
Laat de gewone mens eens beslissen
Maar aan een doelstelling; een nieuwe onderneming starten!
Me blijven inzetten voor alle mensen in de buurt die het moeilijk hebben, en die elders niet
terecht kunnen, zoals ik het al jaren doe
Me inzetten voor meer grensoverschrijdende samenwerking, m.n. met Herzogenrath en Aken
Meer bewegen
Meer effeweg
Meer fruit eten/afvallen
Meer genieten van de voorstellingen die worden gegeven in de Hub.
Meer tijd maken voor persoonlijke ontwikk
Mensen die me kennen weten welke
Mezelf blijven en positief in het leven blijven staan
Mij minder te ergerren aan de politiek
Mijzelf inzetten voor een leefbaar Kerkrade, zoals ik ook dit jaar heb gedaan via vrijwilligerswerk
en als buurvrouw
Minder snoepen
Nog meer licht, liefde en positiviteit verspreiden.
Nog weiniger het centrum van Kerkrade te bezoeken en mij in te zetten voor de mensen van mijn
wijk.
Politiek actief te worden
Positief in het leven staan en hopen gezond te blijven
Proberen het hoofd boven water te houden!!
Proberen levens vatbaar te blijven ondanks de stijgende kosten van WOZ.
Rust vinden, niet meedoen aan ieder systeem
Sporten
Starten met een cursus Spaans
Veel reizen
Verder aan mezelf blijven werken.
Vervolg opleiding afronden
Voornemens zijn dom
Vrolijk blijven
Werk krijgen
Zaak starten in Spanje
Zie toelichting
Zo gezond en gelukkig mogelijk te blijven
Zorgen dat ik er beter voor sta en mn huis verkopen
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Toelichting
Voornemens 







Dat ik nog lang genoeg op de achtergrond mee mag denken over de opbouw van
onze gemeente,waar mijn hart aan verpand is.
Ik zou het super vinden, als de Oostelijke Mijnstreek en met name Kerkrade,
Landgraaf, Simpelveld, de 25.000 extra beloofde arbeidsplekken zou krijgen. Voor
de mensen van 60+. Zodat deze hun bedrijfspensioen nog kunnen aanvullen. Dat
Kerkrade niet meer de gemeente is met de meeste mensen in een uitkering. Werk
dat ook voldoening geeft en niet shit is. Om te kunnen voldoen aan de cijfers van
Rutte en consorten, om zo beter te scoren in Brussel. Ten kosten van de 60+er uit
de Oostelijke Mijnstreek. Maar dat is een droom. Je hebt sneller die 1.000.000,
dan een vaste volwaardige arbeidsplek voor 60+sers.
Met mijn kunstwerken sfeer en bezinning brengen bij de mensen.
Parkstad moet eens wat verrassends gaan ondernemen. Overheden moeten
burgers meer middelen en ruimte geven om zelf dingen te ontwikkelen.
Reizen was altijd mijn grote hobby, ik was in ongeveer 175 landen
Voelme niet happy
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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 > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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