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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 90% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (50%) 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 25% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 28% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (25%) 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 50% 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 55% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 82% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Eijsden-Margraten, waarbij 40 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 90% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
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Zeer
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Belangrijk dat iedereen mee kan doen.
Bij de Gemeente denken ze teveel dat vooral oudere en zieke mensen en gewone
mensen veel bezig zijn met internet, online enz.
Heel wat oudere mensen hebben niet eens een computer en hebben nog nooit
gepind bij de bank.
Meer infoermatie via weekbladen.
In het centrum van Margraten (bijvoorbeeld) is het een crime en vaak
levensgevaarlijk om met een rollator of scootmobiel en ook voor voetgangers over
de slechte en vaak te smalle trottoirs en wegen te lopen of te rijden. En dan wordt
lopend vaak maar de slecht onderhouden weg door oudere mensen gepakt.
Voor fietsers is het ook op veel plaatsen levensgevaarlijk. Het Gemeentebestuur
doet veel te weinig voor de veiligheid van voetgangers, wandelaars en fietsers.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid op de toegangstijden te verschijnen. Daarom
vind ik flexibele openingstijden van groot belang! Ook de afhankelijk van vervoer
speelt hierbij een rol. Openbaar vervoer is niet optimaal binnen onze gemeente dus
is het ook moeilijker om de gemeente te bereiken.
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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 25% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 28% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (25%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Mee
oneens





Zeer
mee
oneens




Gemeente is te bureaucratisch bezig.
Te vaak worden staan auto's geparkeerd op stoepen, waardoor mensen met
rollators, rolstoelen en kinderwagens op de weg worden gedwongen. Het zelfde geldt
voor reclameborden op de stoep en soms zelfs lantaarnpalen, waardoor een rolstoel
niet kan passeren. En voor op- en afritjes van stoepen staan regelmatig auto's
geparkeerd; dan is oversteken alsnog onmogelijk. Nog steeds zijn veel openbare
gebouwen en winkels niet goed toegankelijk en is het soms moeilijk om minder
validen voor de deur af te zetten, omdat parkeerplaatsen bezet zijn. Ook ontbreken
vaak bruikbare invalidentoiletten.
Vervoersproblematiek!
Als je voor alles in het kader van de wmo zoals in mij geval zelfs je recht als
gehandicapte je recht moet halen bij centrale Raad van Beroep Utrecht is naar mijn
mening deze gemeente voor gehandicapten niet toe gankelijk
Voor het Gemeentebestuur moet schijnbaar alles via websites en online, maar daar
zijn deze mensen niet mee bezig.
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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 50% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:






De meeste openbare gebouwen zijn goed bereikbaar!
Digitale toegankelijkheid kan beter en gemakkelijker
Er zijn voldoende zorginstellingen in onze gemeente.
Parkeerruimte bij openbare gebouwen busje Eijsden-Margraten
Veel trottoirs en ingangen gebouwen aangepast
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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:












Betrokkenheid met mensen die het het meeste nodig hebben is te gering.
Ik heb geen rijbewijs dus als ik en vele anderen te ver moet reizen met o.v.
Ken wat meer ingespeeld worden op rolstoelvriendelijkheid
Openbaar vervoer komt niet in de buurt van gemeente. Je moet stuk lopen. Of de
parkeerplaatsen in de buurt zijn bezet! Weinig parkeerplaatsen vrij door veel winkelende
mensen die parkeerplaatsen bezetten.
Stoepen zijn voor rolstoelers maar ook voor mensen met kinderwagens vaak niet toegankelijk
omdat er op ophaaldagen containers op staan en/of geparkeerde auto's. Er zijn veel te veel
hoge stoepen van en naar ingangen van openbare gebouwen/winkels
Te veel drempels, letterlijk en figuurlijk
Te weinig mogelijkheden om te participeren. Zowel toegankelijkheid als activiteiten zijn beperkt
Te weinig transparantie en inspraak.
Transparantie en participatie werkt niet.
Zie hierboven
Zie toelichting hierboven

Toelichting
Toelichting: 

Het Gemeentebestuur wil niet weten hoeveel oudere en zieke mensen (met een
beperking) en gewone mensen niet met internet en websites bezig zijn of niet eens
een computer hebben. Internet is meer iets voor belanghebbenden, maar niet
voor Jan en alleman.
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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 55% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:














Algemeen: stoepen; specifiek: o.a.huisartsenpraktijk Cadier en Keer; bushalte bij de school in
Mheer; geen stoep langs drukke Pastoor Kikkenweg in Cadier en Keer
De Gemeentebestuurders moeten wat meer onder de gewone mensen komen..
De invalide parkeerplaatsen bij het stadhuis is voor een rolstoel gebruiker met een
afwaterdrempel moeilijk te gebruiken
Diepstraat Eijsden, Cadier en Keer
Diverse locaties, ga maar eens rond en kijk zelf eens echt goed
In het algemeen zou het openbaar vervoer m.n. in Gronsveld verbeterd worden
Kruisingen zonder verlaagde trottoirbanden komen tot mijn verbijstering ook voor in
nieuwbouwbuurten.
Margraten.
Niet specifiek gebouwen, wel kan er meer aandacht besteed worden aan de vrije doorgang bij
trottoirs en op- en afritjes voor rolstoelhouders....
Opebare gebouwen.
Rijksweg Gronsveld
Trottoirs begaanbaar maken.
WEET HET NIET METEEN MAAR ER ZULLEN BEST PLEKKEN ZIJN DIE TE WENSEN OVER LATEN. KIJK
EEN S NAAR ALLE LANTAARNPALEN EN BORDEN DIE MIDDEN OP HET TROTTOIR STAAN.
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Toelichting
Ja,
namelijk:





Er zijn genoeg locaties in onze Gemeente die gemeden worden door mensen met
een beperking (rollator +) omdat bij het openen van deuren al hulp nodig is.
Wegen en trottoirs vooral in het centrum van Margraten zijn slecht en gevaarlijk
voor mensen met rollators en scootmobielen.
Zie bovenstaande.
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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 82% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



Iedereen heeft rechten op een goed en volledig mee participeren binnen de
gemeente en ook mensen met een beperking mogen en moeten zich volwaardig
participant kunnen voelen!

Mee
oneens



Bestuurders zijn teveel met de bovenlaag van de bevolking bezig
en vergeten de zwakkere mensen in de samenleving. Niet mondig genoeg !?
Enquête met gerichte vragen voor alle mensen in weekbladen zou heel wat aan het
licht brengen.
Je kunt nooit naar alle monden zaken regelen en al zeker niet wanneer het om
beperkingen van een zeer beperkte groep mensen gaat. Is een mooi streven, maar
nooit geheel haalbaar. We moeten realistisch zijn sommige zaken kunnen
gewoonweg niet gerealiseerd worden.
Zolang de overheid niet serieus wil inzien dat mensen met een beperking en ouderen
meer aandacht en steun verdienen, voelen veel oudere mensen zich uitgesloten en
afgeschreven.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Eijsden-Margraten
Toegankelijkheid
11 oktober 2018 tot 18 oktober 2018
40
15,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
1 minuut en 9 seconden
23 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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