Publieke raadpleging onder de inwoners van Venlo
over de agenda van de Limburgers
22 mei 2019
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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.
Bij vraag "1 Waar zou u als baas van Limburg op inzetten?" benoemt 86% 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 (29%). De twee
hoogst scorende items zijn ‘’Inzetten op meer onderwijs en individuele scholing per Limburger’’ en
‘’Inzetten op gezondheid & sport’’ (2,4).
Bij vraag "3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid " wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie " het vaakst op de eerste plaats gezet (47%).
Het gemiddeld hoogst scorende item is ‘’Inzetten op duurzame energiebronnen zoals zonne- en
windenergie.” (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 (46%). Het gemiddeld hoogst scorende item is
‘’Inzetten op een krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente,
provincie, arbeidsmarkt, onderwijs.” (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 (49%). Het gemiddeld hoogst scorende item is ‘’Inzetten op
betere digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of programmeren).”
(2,1).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Venlo, waarbij 327 deelnemers uit de gemeente Venlo
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=315)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (3%)
Ik zou inzetten op (86%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Hufterigheid”
9 windmolens in venlo
Alles wat Limburg te bieden had of heeft, van Charles Ruijs de Beerenbrouck tot André Rieu
Alternatieve energiebronnen
Arbeidsmigranten + vuilnis
Armoede
Armoedebestrijdung
Asielbeleid
Asielzoekers en ruimtelijke ordening
Auto weg A-2 betere doorstroming
AUTOWEGEN EN HUISVESTING.
Bedrijven waar Limburgers werken en niet meer logistiek en tuinbouw waar alleen maar
buitenlanders werken.
Behoud cultuur in kleine kernen (tot 10.000 inwoners)
Behoud eigen cultuur
Behoud van de Limburgsche identiteit, stoppen met het groei-model.
Behoud van de limburgse cultuur, zoals b.v. het dialect spreken
Behoud van de stadskernen, zowel op woon- winkel- en cultuurgebied.
Behoud van een groene provincie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoud van gemoedelijkheid. D.w.z. dat je je thuis en buiten veilig voelt.
Bereikbaarheid A2 A73verbeteren
Betaalbare toerisme
Betere handhaving van de regels
Betere zorg
Bevolkingskrimp en duurzaamheid
Bevorderenvan gebruik dialect,ondersteunen verenigingsleven,armoedebestrijding
Bevordering van het in stand houden van "ós schoeëne limburgse dialekte"
Bewustwording klimaatverandering, gekoppeld aan lokaal relevante (bijdragen aan) oplossingen.
Bourgondisch Limburg.
Bureaucratie, inefficiëntie, de schotten tussen afdelingen bij gemeenten en provincie waardoor
onderwerpen van bureau naar bureau kunnen worden geschoven zonder dat ze echt worden
aangepakt
Burger centraal !
Burgers: mensen zijn belangrijker dan geld.
C2C
Comfortabele fietspaden
Culturele activiteiten, regionaal en grensocerschrijdend
Culturele waarden en deze beter bekend maken.)kwaliteit van leven en beleven.'
Cultuur en sport
Cultuur, eenzaamheid kleinschalig wonen voor ouderen, klimaat
Cultuur, maar vooral op veiligheid.
De leegloop van dorpen proberen te bestrijden, de armoede en laaggeletterdheid in de provincie
bestrijden
De maakindustrie. Dat levert meer kwalitatieve banen op per m2 dan logistiek, ook tijdens
recessies.
De rol van de overheid bij de zorgverlening aan de burgers
Den Haag wakker maken en attenderen op onze provincie!
Digitalisering
Drastische aanpak van allochtonen bij criminaliteit en overig wangedrag.
Duurzaam wonen en goed onderwijs met veel beweging voor kids en teens
Duurzaamheid (3x)
Duurzaamheid en internationale ontwikkeling
Duurzaamheid zowel op het gebied van werk als wonen.
Duurzaamheid, veiligheid, betrokkenheid burgers vergroten
Duurzaamheid, woningmarkt
Duurzame energie
Duurzame energie en innovatie
Duurzame energie mogelijkheden ook in oudere stadswijken, snel internet voor de hele provicie
Een combinatie van veiligheid, werk en mobiliteit waarbinnen milieubewustheid en de cultuur
verweven zijn
Een eerlijke overheid voor eenieder!
Een Limburg met waarden en normen
Eenheid, allemaal de zelfde aandacht voor noord en zuid, verdeling van alle lasten met wind
energie
Eerlijk, gezond en duurzaam samenleven
Energie
Energie transitie (2x)
Energiebeleid en scholing vakmensen
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Euregionale (economische) samenwerking
Faciliteiten voor ouderen en jeugd
Fietspaden, rotzooi op straat zwembad Venlo
File problemen, met name A2 en A76
Geen windmolens in mijn achtertuin!
Geweld
Gezonder gedrag en natuurbeheer cq milieu
Gezondheidszorg;verzorgingshuizen etc. Terug naar centraalgestuurd, niet meer door gemeentes
Goede fietspaden. Werk voor iedereen.
Goede fietsverbindingen door heel limburg
Goede ouderenzorg, veel beter sociaal woning beleid, aanpak van asociale werkgevers die er
slavenpraktijken op na houden ( dus sociaal ondernemen)
Groen,er moet zoveel mogelijk groen bijkomen,er mogen geen woningen bedrijven en wegen
bijkomen, want zo blijft er geen groen over en dat is belangrijk als we een leefbaar kklimaat
willen houden.
Groenvoorzieningen
Handel in drugs aanpakken
Het behoud van de Limburgse Taal en dit ook op school enkele uren in de week laten
behandelen.
Het beschermen van de Limburger tegen de Haagse graaizucht
Het bestrijden van polarisatie tussen de bevolkingsgroepen
Het kan en moet anders. Meer aandacht en geld voor gezondheid en kwaliteit van leven voor de
inwoners van limburg
Het opbouwen naar 'n inclusieve maatschappij
Het vereenvoudigen van alles wat met de overheid te maken had
Het wel en wee van de inwoners
Hondenbelasting voor elke gemeente opheffen
Ik zou inzetten op de winkelleegstand, goede verlichting bij fietspaden, betere en betaalbare zorg
Illegale opsporen /fraudeurs oppakken en werkelozen aanpakken
Imago provincie. Verbetering fietsverbindingen. Dumping afval. leefbaarheid kleine dorpen.
Infrastructuur (vooral wegen )
Innovatie naar kernfusie, en kernenergie.
Innovatie op t gebied van CO2 en afvalverwerking, lucht gezond?......natuur en verbinding tussen
mensen onderling
Inrichting omgeving
Integratie
Integratie buitenlanders,aanpassen in nederlandse cultuur
Integratie van vluchtelingen
Intergratie
Internationalisering
Jeugd en hechte dorpsgemeenschappen
Klimaat en groene leefomgeving
Klimaatneutraal
Kwalitatief en duurzaam werk gelegenheid
Kwaliteit van leven (5x)
Kwaliteit van leven en welzijn
Kwaliteit van leven in combinatie met de digitale sprong naar de toekomst.
Kwaliteit van leven voor iedereen!
Leefbaarheid
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Leefbaarheid voor burgers in wijken en kernen, meer inzetten voor ontspaning en receratie
Leefbaarheid, burgerparticipatie, armoede
Leefbaarheid, wetenschap/ banen voor hoger opgeleiden
Leefbaarheid. (2x)
Leefbare omgeving. Minder vrachtverkeer langs/door woonwijken.
Leefklimaat
LEVENSKWALITEIT- OUDEREN ZORG-MILLEU
Limburgse identiteit
Limburgse indentiteit
Limburgse indentiteitt
Locale gezondheidszorg en vrijwilligers. En de eco-groen voorzieningen
Maascruiseschepen naar Venlo Halen en opknappen havenkade
Meer bekendheid met wat de GEHELE PROVINCIE LIMBURG te bieden heeft als provincie. De
nadruk ligt un mijn beleving teveel op dezelfde steden en activiteiten. Limburg is meer dan een
paar grote steden! We hebben een pracht provincie vanaf het uiterste noordelijke punt tot in het
zuiden. Hierbij bedoel ik dus niet Maastricht!
Meer bevoegheden voor de provincie m.b.t. de samenwerking met België en Duitsland
Meer biologische landbouw stimuleren
Meer cultuur
Meer doen met de wensen van de burger
Meer gericht op de onderhoud van oudere mensen
Meer grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en België op toeristisch gebied.
Meer groen ipv beton, er verdwijnt steeds meer groen dat betreur ik!
Meer groene energie. Iedere gemeente verplichten windmolens te plaatsen.
Meer Limburg voor de Limburgers
Meer luisteren naar de wensen van mensen inzake leefklimaat
Meer samenwerking met onze buurlanden
Meer theater eten & drinken voor de Limburge (venlose) identiteit!
Meer veiligheid voor alle Limburgers. Limburg voor de Limburgers, dus migratie beperken.
Windmolens langs de grens met Duitsland en niet bij de bewoonde wereld.
Meer zorg thuis en aan bed
Mensen niet zolang laten werken nu is het tot 67 denk dat er dadelijk geen aow meer is
Met zon meedraaiende zonnepanelen inclusief accu-opslag
Migranten opnemen in de samenleving en educatie in de ruimste zin van het woord
Milieu (3x)
Milieu en het gasvrij maken.
Milieu in de breedste zin
Milieu in de meest brede zin van het woord
Milieu, economie, toerisme, nieuwe energie
Milieu, publieke voorzieningen en basisinkomen
Milieu, werkgelegenheid en woningbouw
Milieubewust ondernemen: Innovatiekracht en ontwikkeling (o.a. van biobased materials) voor
betere werkgelegenheid en concurrentiepositie
Milleu, meer voor de jeugd,ouderen.
Millieu en logistiek
Millieubewust ondernemen.
Minder buitenlanders.
Minder werkelozen dus hardere maatregelen tegen wewijgeraars
Misdaad bestrijding
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Mobiliteit en bereikbaarheid
Mobiliteit en veiligheid
Mobiliteit, veiligheid en cultuur
Natuur en ontspanning
Nederlandse taalontwiukkeling van de Limburgers
Nog meer aandacht voor Cultuur, niet enkel veel aandacht voor een onderdeel
Onderhoud wegen.Gemeenschapshuizen betere bestaansmogelijk heden.Betere
winkelvoorzieningen.
Onderwijs (2x)
Onderwijs en zorg
Ons dialect
Ontwikkeling bedrijfsleven en onderwijs
Onze medemensen met een laag inkomen.
Op behoud van het landschap. Kijk nu in de omgeving van Venlo: verschrikkelijk lelijke schuren
zijn er gebouwd t.b.v. De logistieke bedrijven. Hier moet wat anders mogelijk zijn. Cultuur en
verenigingen, het laatste voor m.n. financiële ondersteuning. Als dit niet gaat gebeuren zie ik veel
verenigingen op korte termijn verdwijnen
Op beter en goedkoper ov.
Op gemeentes die bergen geld verkwisten
Op winkel leegstand en tekort op betaalbare woonruimte en meer verbetering aan de natuur en
groenvoorziening
Openbaar vervoer
Openbaar vervoer en fietspaden
Openbaar vervoer wordt te duur.
Ouderenzorg in de breedste zin van het woord.
Parkeren en afhaalpunten voor pakjes
Passende betaalbare huisvesting voor iedereen
Pensioenen
Politie
Regio Venlo
Respect voor de burger en aanpak van corrupte bestuurscultuur en lobbyen.
Saamhorigheid, verbinding, zorgen voor elkaar
Samenhang der dingen. Gezondheid, extra personeel, leefbaarheid, wonen, onderwijs
Samenhang tussen alle instellingen die met jeugdzorg te maken hebben.
Samenwerking met onze buurlanden
Samenwerking overheid en burgers
Schaalvergroting herindeling in zuid Limburg
Schone energie en minder milieuvervuiling
Senioren
Serieus nemen van burgers. Burger-initiatieven toejuichen en goed faciliteren en
Sociaal-maatschappelijk, Cultuur, Participatie
Sociale cohesie
Sociale huurwoning
Sociale zaken; subsidies die ten koste van de vrijetijdsbesteding van de burgers verloren gaan.
Sport, bewegen en gezondheid
Sport&cultuur(theater)
Stabiliseren van bedrijven. Meer aan mensen denken en minder aan geld
Stoppen met initiatieven, waarvoor laagbetaalde arbeidskrachten uit het buitenland voor
aangetrokken moeten worden.
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Strenger optreden in het verkeer en dumpen afval
Taal en cultuur
Tegengaan van vergrijzing.
Toerisme (4x)
Transparantheid, in gesprek gaan met de burgers, hulpverleners, werknemers, werkgevers etc
Veilgheid en cultuur, milieueducatie en schone energie
Veiligheid (6x)
Veiligheid - leefbaarheid - minder wild westen met criminelen - werkgelegenheid - toerisme
Veiligheid en Cultuurbehoud
Veiligheid en handhaving
Veiligheid en leefbaarheid
Veiligheid en ouderenzorg
Veiligheid in de woonomgeving
Veiligheid woonomgeving en weggebruikers
Veiligheid, handhaving van wetgeving.
Veiligheid. In algemeen.
Verbeteren en creëren van voorzieningen en hulp voor ouderen.
Verbetering van nieuwe energiebronnen, nog beter openbaar vervoer (elektrificatie trein en
bus), terugdringen van autoverkeer of elektrificatie van alle autoverkeer
Verbinding, iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij
Verbreding A67
Verbreding A67 naar Eindhoven, 3 baans
Verbreding A67 Venlo eindhoven
Verbreding A67. Zeker gezien de logistieke functie van Venlo
Verbreding van A67
Verdraagzaamheid in onze samenleving
Verduurzaming
Verenigingsleven en veiligheid (2x)
Vergroening
Verkeer en vervoer
Verkeer, plaatsen om te parkeren, ouderen die hun rijbewijs opzeggen tegenmoet komen met
valys ritten, leegstand winkels, kwaliteit en leven.
Verkeersveiligheid
Verlagen van parkeer geld zodat mensen weer na de stad trekken en de locale economie kunnen
stimuleren
Vervoer van auto de wegen, trein het spoor en vrachtvervoer via watet
Vestigingsklimaat YP`s en onderwijs
Voldoende betaalbare woongelegenheid voor ouderen in veilige omgeving
Voldoende werkgelegenheid
Vooral integratie
Wegennet
Wegwerken armoede en verborgen armoede
Welzijn, gezondheid en klimaat.
Werk gelegenheid
Werkgelegenheid (3x)
Werkgelegenheid , niet alleen voor werknemer maar zeer zeker ook ens vanuit het oogpunt van
alle ondernemers die het soms ontzettend lastig wordt gemaakt
Werkgelegenheid en mensen in Limburg houden.
Werkgelegenheid voor hoogopgeleiden & woningen voor jonge starters
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Werkgelegenheid, onderwijs en duurzamheid
Werkgelegenheid,energie,woningen,infrastruktuur, wegen ,vernieuwing.
Winkelleegstand en zwerfvuil
Winkelleegstand tegen te gaan, bijvoorbeeld door andere bestemming.
Woon-en werkgelegenheid en meer integratie in de Limburgse cultuur
Woonruimte
Zorg
Zorg voor bewoners
Zorgen dat er geen voedselbanken meer nodig zijn.

Weet niet (10%)
Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

- werkgelegenheid: niemand mag onze provincie verlaten met de reden dat er geen
werk te vinden is;
- onderwijs: Limburg moet aantrekkelijker worden voor studenten om te studeren
én vestigen;
- duurzaamheid: denk aan de generaties na ons, duurzaamheid
Alle treinen om het kwartier, elektrische bussen, ongelijkvloerse spoorovergangen
voor fietsers
Als je ziet dat er in diverse wijken de verpaupering toeneemt zou ik daar veel meer
tijd voor nemen zodat het leefbaarder word. Dus meer handhaven.
Cultuur, bijvoorbeeld muziek, is voor de meesten niet bereikbaar want niet
betaalbaar. Muziek is universeel en heeft geen last van landsgrenzen. Een unieke
kans om grensoverschrijdend samen te werken.
Daar schort het nu behoorlijk aan! Zeker in regio Noord-Limburg! Er is de afgelopen
jaren veel wegbezuinigd, waardoor je veel ouderen ziet wegkwijnen. Ze moeten veel
te lang thuis uitzingen, als het eigenlijk niet meer gaat. De kinderen doen dat ECHT
niet meer!
De bevolking in Limburg is flink aan het krimpen. In dorpen zie dat er weinig
voorzieningen als een winkel, pinautomaat, enz. zijn. Zelfs de scholen gaan weg uit
de kernen en daardoor blijft de nodige verjonging van de dorpen ook achterwege.
Zelfs in sommige wijken van onze grote steden is dit fenomeen al waar te nemen. De
overheid zou zich de taak moeten toe-eigenen om dit voorzieningennivo weer op te
krikken. Alleen wonen is niet voldoende om de vitaliteit van gemeenschappen te
onderhouden. Een bindmiddel is nodig. Een centrale plek waar men elkaar treft, een
praatje kan maken, maar ook terecht kan voor een kleine (verse) boodschap.
De gang van zaken in Blerick met de energiemlolens
De Limburgse taal wordt steeds minder gesproken, mede door Hollanders en
immigranten die hier komen wonen. Beiden zouden de Limburgse taal moeten
spreken. Alleen zo blijft het behouden daar ook veel jongeren weg gaan uit limburg
rond hun studie-tijd. Als voorbeeld kunt u kijken naar Bretagne. Waar 2 generaties
terug nog Bretons werdt gesproken, maar deze taal inmiddels zo goed als
uitgestorven is.
De provincie is voor vele burgers de ver van mijn bed show. Diverse fietspaden zijn
van slechte kwaliteit. Pakkans op storting en weggooien afval, xtc, e.d. Groter
maken. Leefbaarheid kleine dorpen intact houden
De slechte staat van veel stoepen, weinig verlichting bij parken, parkjes.geen politie
op straat, veel rommel langs de kanten van de weg.
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DE WEGEN IN DE RANDSTAD ZIJN AL ZO VOL, DAT HET HOOGTIJD GAAT WORDEN
VOOR ONTWIKKELING VAN ANDERE GEBIEDEN. LIMBURG. !!!!!
EN VERBREDING VAN DE AUTOWEGEN.
Een
Een schone leefomgeving voor de eigen inwoners is prio nr 1.
Terugdringen van ‘vervuilend toerisme’ idem (Classic car toertochten en vervuilende
scooter- en solextochten).
Energietransitie met al die windmolens is hopeloos, terwijl er nog kolengestookte
centrales worden gebouwd.
Er is veel aandacht voor de hafabra en minder voor koorzang in het algemeen en
kinderen in het bijzonder.
Er zal veel moeten gebeuren op het gebied van veiligheid, innovatie op
milieubewust gebied, werkgelegenheid voor de toekomst, scholing, zorg, mobiliteit
en natuurlijk ook onze cultuur. Ook zeker voor wat de gemeente Venlo betreft
inzake de boekhouding!! Probeer zaken te combineren en op lange termijn te
denken en uit te voeren. Géén korte termijn politiek!!!
Er zijn al best veel mogelijkheden om zonder gas en duurzaam te kunnen wonen.
Maar als je in een vooroorlogse woning in een oudere wijk woont, worden de
mogelijkheden snel minder. Muren isoleren bij een woning zonder spouwmuren of
waar vroeger al een laagwaardige isolatie in is aangebracht, Wat zijn de oplossingen
en wat kan de provincie hierin betekenen. Warmtepomp is een mooie uitvinding
maar lang niet overal mogelijk in een bestaande woning, Komt er bijvoorbeeld een
alternatief via waterstofgas? Gaat de provincie hierin een voortrekkersrol spelen.
Veel mensen zeker in oude wijken zijn onrustig, nieuwe energievormen zijn in hun
huizen maar beperkt uitvoerbaar.
Er zijn nog teveel kinderen die opgroeien in armoede.
Genoemde bedrijven halen alleen tijdelijk werk, lees geld, binnen ten koste van
goedkope arbeidskrachten. De dorpen en steden worden opgezadeld met de
huisvesting, sociale lasten en soms overlast. Dit draagt niet bij aan de welvaart van
Limburg.
Harder optreden tegen personen die: A. troep achterlaten in stad en natuur. B. De
verkeersregels aan hun laars lappen door met fiets of scooter op de voor hen
verboden wegen en paden te rijden.
Huidige visie op energie is m.i. fout. Allemaal dat gedoe met zonne-, wind- en
aardwarmte energie. loopt uit op en fiasco. De investeringen zullen zo groot worden
dat ze nooit en te nimmer kunnen worden betaald. Zonne-energie. Afhankelijk van
zonuren. capaciteit zonnepanelen neemt elk jaar met een bepaald percentage af.
Moeten wel schoon gehouden worden ( bv. na zandstorm uit het Oosten), vragen
enorm veel oppervlakte. Windenergie. Afhankelijk van windsterkte, wat zijn de
onderhoudskosten, geen constante productie. Aardwarmte. Wat betekent het als
we door bepaalde grondlagen boren m.b.t. drinkwater. In Venlo mag je geen
boringen verrichten dieper dan 23 meter. Aardbevingen.
Door alles te zetten op elektrische voorzieningen zoals huis verwarming, vervoer
enz. zal er een enorme vraag zijn naar elektriciteit. De enig oplossing is kern
energie.
Men is veel te bang maar met de huidige kennis is dan niet nodig.
Ik heb de politiek en ons bestuursrecht jaren gevolgd. Daarbij ben ik tot, grote
ontsteltenis, tot de ontdekking gekomen dat wetten en regels door de rechtspraak,
onder invloed van de lobbyisten, met voeten worden getreden. Door discretionaire
besluiten is er geen rechtsbescherming voor de burger. Hoezo rechtstaat?
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•
•
•
•
•
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•

•
•

•

•

•
•
•
•

Ik vind het ontzettend jammer dat de steden "ontvolken". Veel leegstaande panden,
bijna geen bewoners meer. Ik zou beslist géén amerikaanse toestanden willen, waar
bijna geen centrum is, alleen grote mall's aan de buitenkant van de steden. Houd de
kernen gezellig en compact, hier komen de mensen bijeen en ontstaat
saamhorigheid.
Limburg is prachtig wat betreft bebossing, water en gebergte. Behouden van deze
omgeving is een belangrijk onderdeel van Limburg en het toerisme
Limburg kan zich onderscheiden van Nederland en andere provincies om zijn eigen
identiteit te behouden. Cultuur, culinair en geschiedenis zijn zeer belangrijke pijlers
voor levensgeluk.
Limburg loopt fors achter op gezondheidsgebied. Mn alcoholgebruik en roken
komen hier meer voor. Met controles zou dit al flink aangepakt kunnen worden
Logistiek geeft veel oppervlak maar weinig werkgelegenheid van voornamelijk
laaggeschoolden per m2.
Meer algemeen nog: terugbrengen van de co2-uitstoot naar aanvaardbare of nog
lagere niveaus
Meer controle op overtredeingen zoals snelheid, knipperlicht gebruik stoppen voor
Rood licht en of zebrapaden enz.
Nu wordt er alleen werk gelegenheid geschapen voor de werk dat in de toekomst
zeker over genomen wordt door automatisering zorg dat de mensen die nu dit werk
doen dan ook nog dit werk proces kunnen mee doen door ze nu al de opleiding aan
te bieden die ze dan waarschynlijk nodig hebben.
Onderwijs is key voor de toekomst, op alle fronten: MBO, HBO, WO. Bedrijfsleven
stimuleren is nodig om innovatie aan te wakkeren. Gelet op vergrijzing etc. staan we
voor een grote uitdaging komende jaren.
Op dit moment komen we laagbetaalde handen te kort voor de vele uitbreidings
initiatieven. Het economisch voordeel van NU telt. De bijbehorende integratie
wensen op de langere termijn hoor ik weinig tot niets. Ik verwacht dat dit niet alleen
Limburg gaat wreken.
We weten allemaal dat we samen de toekomst maken en definiëren. Daartoe
moeten we wel kunnen overleggen in dezelfde taal met toch minimaal een
basisopleiding.
Tegenwoordig al het oude maar opruimen waar men later spijt van heeft. Bovendien
lopen er veel te veel experts rond. Lieden, die menen overal verstand van te
hebben, maar nergens verstand van blijken te hebben. Alleen dikke salarissen
krijgen, maar niet verdienen!
Teveel mensen wachten op een woning de doorstroom word belet door
vluchtelingen die voorrang krijgen boven de eigen burgers. Mij is altijd geleerd dat je
op je beurt moet wachten en niet mag voordringen . Ik begrijp dat mensen uit
oorlogsgebieden geholpen moeten worden , maar er zin teveel goudzoekers en die
vertragen de doorstroming en zitten de 'echte' vluchtelingen en burgers in de weg
Veel jongeren verlaten de provincie terwijl we er weinig tot niets voor terug krijgen.
Investeer in werkgelegenheid dat aansluit bij het onderwijs aanbod in de provincie.
Veel meer potentie in noord en midden limburg dan nu benut
Voldoende subsidie
Vooral in de kleine kernen is weinig tot geen gelegenheid voor betaalbare
appartementen. Ouderen blijven zitten in te grote woningen waardoor de starters
minder kans krijgen om een evt betaalbare woning aan te schaffen
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•
•
•
•
•

Waartoe kunnen ontwikkelingen in de digitale wereld nog meer leiden in zowel werk
als privébeeld als in de het straatbeeld in Limburg. Niet alleen een slimme
thermometer in huis, maar bijv. ook een slimme bushalte of slimme apotheek.
Willen we steeds meer logistieke bedrijven? Steeds meer blokkendozen? We
verpesten het landschap
Zet de burger centraal. Er wordt nu nog veel te veel voldaan aan de wensen van
bedrijven. Onze leefomgeving is belangrijker dan de profit van de bedrijven!!
Zie volgende vragen.
Zorgmedewerkers in instellingen en voor thuiszorg verdienen te weinig naar mate ze
mn verantwoordelijkheid moeten dragen over iemands gezondheid- welzijn. Dit
moet veel beter kunnen. Zeker ism zoveel mantelzorgers en vrijwilligers die nodig
blijken te zijn. Vwb groenvoorziening: geef als locale overheid het goede voorbeeld
door het plaatsen van zonnepanelen op ALLE overheidsgebouwen en haal die
eeuwig grijze bestratingen en asfalt stukken weg. Vervang dit door wadi's en groene
beplanting. Onder ECO versta ik dan ook de veeteelt en onkruidbestrijding.
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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=292)
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Ander onderwerp

3

2

1

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 (29%). De twee
hoogst scorende items zijn ‘’Inzetten op meer onderwijs en individuele scholing per Limburger’’ en
‘’Inzetten op gezondheid & sport’’ (2,4).

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

Aandacht voor ouderen, zij worden een steeds grotere groep
Aanpakken niet-westerse probleempersonen
Armoede bestrijding
Armoedebestrijding
Asielbeleid
Behoud en verbetering van de stadscentra. Ook hulp aan middenstand.
Behoud van de Limburgse identiteit en stoppen met het groei-model.
Bestrijden van racisme
Betaalbare woningen voor ouderen
Beter / duidelijker fiets en wandelnetwerk
Beter beroeps gericht onderwijs
Bouw sociale huurwoningen
Burgers altijd op de 1e plaats, dan pas geld.
Culturele ontwikkeling
Cultuur (3x)
Cultuur voor IEDEREEN bereikbaar, met aandacht voor regio als grensstreek
Cultuur, talenton
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Dit thema bespreken bij alle besluiten die een provincie neemt
Drugs vrij Limburg
Duurzaamhbeid
Duurzaamheid
Duurzaamheid, klimaatneutraal
Eigen identiteit , cultuur en dorps en landschapsontwikkelinh
Energiebesparing
Energietransitie
Er wordt veel te veel industrieele bouw gepleegd
Gelijkheid iedereen
Gezond en menswaardig leven
Gezonde leefomgeving
Gezondheid & milieu
Goed ouderenzorg, betere en snellere doorstroming in sociale huurwoningen
Goedkoper openbaar vervoer
Groene ernergie en subsidiëren
Het milieubewuster maken van onze medeburgers.
Infra, vernieuwing
Integartie
Integratie van vluchtelingen
Inzetten om werkelozen beter te behandelen
Inzetten op de zorg voor onze ouderen, in de breedste zin van het woord
Inzetten op diversiteit in aanbod van sport, horeca, cultuur en natuur in en om de steden en
dorpen
Inzetten op een gezond klimaat, schone leefomgeving
Inzetten op een goede leefomgeving
Inzetten op eigen cultuur
Inzetten op het behoud van natuur en landbouwgrond.
İnzetten op jeugdhulpverlening e.a. hulpverlening binnen sociaal domein
Inzetten op meer hoogwaardige werkgelegenheid
Inzetten op overlastbestrijding en saamhorigheid
Inzetten op verzorging van en aangepaste huisvesting voor ouderen
Inzetten op wegwerken armoede
Jeugd en vrijwilligerswerk
Klimaat
Korter werken terug draaien naar 65 jaar en het eigen risico verlagen
Leefbaarheid
Leefbaarheid in wijken en kernen, sportaccomodaties zoals zwembadvoorzieningen in stand
houden, receratie voor alle groepering
Leefbaarheid, oa behouden van de eigen cultuur, dialect
Leefomgeving verbeteren door meer zwerfvuil op te ruimen, of vervuilers beboeten.
Leegstand in de binnenstad en zwerfvuil
Levensgenot en gezondheid inwoners
Limburg staat op de kaart mbt. toerisme. Hoe dringen we de toeristenstroom terug.
Lokale inititatieven stimuleren en ondersteunen, schone, goed onderhouden omgeving
Maak de toegankelijkheid makkelijker voor de mensen zowel fysiek als geestelijk.
Meer aandacht voor senioren. Woningen.vervoer .bewegen M.b.v.o.
Meer biologische landbouw stimuleren
Meer groen ipv beton, er verdwijnt steeds meer groen en natuur en dat baart mij ernstige zorgen
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Milieu (2x)
Milieu en omgeving
Milieu zoals bij het voige beschreven
Milieuvriendelijke energie
Millieu (2x)
Minder agresie
Minder criminaliteit
Minder Europa, anders krijgen we teveel rechts radicale denkbeelden.
Natuur
Natuur, cultuur en educatie
Natuurbeheer en milieu
Natuurbehoud
Natuurontwikkeling
Nilieuw
Onderlinge verbinding en verbondenheid met leefomgeving
Ondersteuning initiatieven die verbondenheid kweken door inzet voor duurzaamheid en lokale
alternatieven in bijv. energievoorziening.
Ouderen de mogelijkheid geven om in hun eigen dorp te blijven wonen
Ouderen in de samenleving
Ouderen promoten te stoppen met werken, leegstand binnen stad tegen gaan parkeren enz
OUDERENZORG -SOCIALE VOORZIENINGEN VOOR OUDEREN
Over 14 jaar ben 80.En dan????
Passende betaalbare huisvesting voor iedereen
Respect /Omgaan met elkaar
Saamhorigheid in eigen wijk
Saamhorigheid, verbinding zoeken met de ander, samen delen, samen werken, samen zorgen
voor elkaar
Samenwerking met buurlanden
Schone lucht
Sociale woningbouw vergroten en verbeteren
Socialer
Sport
Subsidies terug naar gemeenschapsgroeperingen
Theater&cultuuur
Veiligheid
Veiligheid (criminaliteit), goede scholing en zorg, milieubewust en gezond ondernemen
Veiligheid en ouderenzorg1
Verenigingsleven.
Vergroening
Verloedering wijken
Voorkomen dat de minima moeten bezuinigen op essentiële levensbehoeften, bijv. gezondheid
(Eigen risico niet kunnen aanspreken)
Voorzieningen voor de oudere bewoners
Werkgelegenheid (2x)
Werknemers behouden in Limburg
Wijken en dorpen drugshandelvrij maken
Windmolens in de buitengebieden , langs de grens met Duitsland.
Zorgaanbod
Zorgen voor elkaar
16

•

Zwembad

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Als je in Venlo op het industrieterrein komt en ziet waar daar gebouwd wordt dan schrik je.
Maar de werkverschaffing is niet voor de Nederlanders.
Betaalbare woningen voor 65+ met maar 1 etage, geen trap.
Zo kunnen ouderen langer zelfstandig wonen.
Aangepaste woningen.
De tijden om iets te kunnen regelen, gemeentehuis, banken politiebureaus, digitaal verkeer
voor mensen.
Fijn zou zijn als we eens zouden stoppen met het moet meer en weer groter.
Ik ben helemaal voor het opvangen van asiel zoekers. Echter mensen die onze waarden en
normen niet respecteren of strafbare feiten begaan horen hier niet thuis. Omdat dit niet wordt
aangepakt heb ik steeds meer een onveilig gevoel.
Kwaliteit van leven is hoe veilig en thuis men zich voelt in zijn omgeving qua wonen, werk en
vrijetijdsbesteding. Ook op dit gebied is lange termijn politiek belangrijk!! Scholing, werk en
innovatie kunnen beter hand in hand gaan wil men burgers in Limburg houden!
Leefbaarheid wijken onder druk door normvervaging, lawaai, onfatsoenlijk gedrag, afval op
straat gooien.
N.v.t.
Ouderen die met een leeftijd van 70 75 beslissen te stoppen met auto rijden tegenmoet komen
met vervoer niet openbaar vervoer.
Leegstand winkels binnenstad.. tegenmoet komen in huur de eerste maanden zodat nieuw
opstart bedrijven een adem pauze hebben.
Parkeer gelegenheid aan pakken, kazerne terrein maar met schutters naar stad brengen. Tegen
gereduseerde prijs inbegrepen parkeren.
Sport en gezondheid werkt preventief
Toerisme in mate: o.k. Echter niet ten koste van de leefbaarheid! Op meerdere plaatsen in
Limburg staat de toeristenstroom in geen enkele verhouding tot het aantal inwoners.
Voor de kwaliteit van het leven is maar een ding belangrijk, een leefbaar klimaat,meer groen is
minder warm en minder droogte,als we willen blijven eten hebben we een goed klimaat nodig.
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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.

(n=286)
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Bij vraag "3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid " wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie " het vaakst op de eerste plaats gezet (47%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,1).

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

Bedrijven die veel energie gebruiken of CO2 uitstoten meer laten belasten
Betere voorlichting en bewustwording vermindering energie en materiallen verbruik.
Blijven innoveren en zoeken naar betere oplossingen met een lange termijn visie
Duurzame Tiny houses
Geen WOZ bij zonnepanelen
Handhaving van bestaande regels
Innovatie naar andere energiebronnen, zonder de burger te belasten.
Inzeten op kernenergie
Inzetten op doorontwikkeling van de 4 brightlands campussen
Inzetten op gebruik en productie van duurzame artikelen, de wegwerpmentaliteit afschaffen
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Inzetten op het behoud van de kleine Limburgse ondernemer i.p.v. van in elk dorp en stad
hetzelfde aanbod.
Isolatie van huizen
Kleinschaligheid bevorderen, macht van de grote bedrijven inperken
Leefbaarheid , veiligheid , ontspaning recreatie
Limburg zonder Windmolens
Maar deze moeten wel betaalbaar en leefbaar zijn
Meer groen, minder tegels
Meer supsiedie voor nieuwe vormen van energie besparing
Milieu vervuilers keihard straffen ( een uur in een vat gif dat ze in het milieu gedumpt hebben)
Niet alleen kijken naar wind en zonne energie maar ook vol inzetten op waterstof !
Omweltbescherming
Statiegeld op blikjes en wegwerpflessen
Stoppen met 'minder CO2', dit is een natuurlijk proces, en niet de schuld van mens, gewoon een
melkkoe.
Subsidiëren van zonnepanelen,
Terugdringen van wilde zwijnen,geen wolven en wasberen
Vergroenen van de steden, verticaal, bomen, (lelijke)gebouwen begroeien.
Zeer zeker onze natuur bewaken dit kan samen gaan met duurzame enrgie

Toelichting
•

•

•
•

•

•
•

1. overheden en bedrijven moeten het goede voorbeeld geven voor de burger.
2. milieuvriendelijkheid, oa afval scheiden mag bij bijv winkels ook veel beter. Niet alles in 1 grote
container knikkeren. Laat mensen/winkels betalen voor wat ze weggooien.
3. Dit is een lastige. Wat ik nog steeds niet snap is dat de (gescheiden) afval inzameling in iedere
gemeente anders geregeld is.Maar uiteindelijk moet alles hergebruikt of verwerkt kunnen
worden.
1) Wel windenergie echter wel met de voorwaarden: alleen windmolens plaatsen binnen de
aangegeven gebieden.
Dus de 5 extra windmolens in Blerick niet plaatsen !! Limburg moet ook zorgen voor de
gezondheid van alle inwoners en uit onderzoek blijkt dat er reeel gevaar is voor ultrasound
geluid.
2) Geen megastallen in Grubbenvorst of waar dan ook in Limburg en ook niet in Brabant of waar
dan ook in NL
Belangrijke voor toekomstige generaties
Blijven innoveren, toekomst gericht lange termijn denken, open staan voor nieuwe ideeën. Geen
afval is zeker een zeer goede zet!!
De Limburgse natuur beschermen kan ook middels de innovatie, geen afval en duurzame
energiebronnen gewaarborgd blijven indien met rekening houdt met deze natuur!
Buiten zwembaden worden gesloten, op recreatie en sportaccommodaties wordt bezuinigd,
cultuur en recreatie in ons provincie gaat achteruit door bezuinigingen
Dat gaat ten koste van ontwikkeling bij de jeugd, zo blijf alleen maar digitale wereld voor de
kinderen van de toekomst overeind .
Eerst stimuleren van zonne energie en belasten is een onbetrouwbare overheid
Gas uit een ander land halen. Gas is bijna het schoonste wat er is als brandstof. De hele wereld
gaat voor gas. Alleen nederland niet. Wie kan mij dit uitleggen. ????
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Ik denk dat inzetten op een circulaire economie meer voordelen heeft dan inzetten op
"duurzame" energiebronnen, aangezien daarbij als het goed is geen nieuwe grondstoffen nodig
zijn. Hoewel duurzame energie hernieuwbaar en daardoor beter is dan de traditionele
energiebronnen, kleven er wel nadelen aan. Windturbines geven bijvoorbeeld horizon- en
geluidsvervuiling. Als we ooit zover komen dat alles hernieuwbaar en herbruikbaar is, hebben we
theoretisch geen behoefte meer aan nieuwe energiewinning.
Milieu is een een te grote belasting geworden voor de portemonnee van huishoudens. Een
industrie zonder toekomst .Daardoor worden er steeds meer maatregelen genomen, waar onder
windmolens, de de horizon van ons mooie Limburg vervuilen
N.v.t.
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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
(n=271)
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Ander onderwerp
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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 (46%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item
(1,9).

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

Andere vormen van besluitvorming i.p.v. geijkte structuren van gemeenteraad, college enz
Basisinkomen
Basisuitkering voor mensen die niet meer kunnen werken
Bescherm onze boeren en tuinders zij zorgen voor onze eerste levensbehoefte zodat niet alles
van ver gehaald hoeft te worden
Beter persoonlijk contact met overheden
Betere communicatie overheden met burgers
Betere ouderenzorg
Betrouwbaarheid
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Betrouwbaarheid van de overheid vergroten. Niet regeren op basis van de 4/jarige cyclus van
verkiezingen.
Budgetten vo inwonerinitiatieven op gebied van gezondheid, zorg, sport, cultuur en
duurzaamheid
Burger meer inspraak en (groeps)rechten geven. Meedenken is niet genoeg. Gemeenten
luisteren niet naar burgerideeën.
Burger moet meer inspraak krijgen evt. via referendum ook voor de provincie
Burgers aktief voor besluitvormingen bij onderwerpen betrekken
Burgers zelf laten beslissen over wat belangrijk is in de gemeente of provincie
Communicatie tussen burger een overheid beter
Dat de overheid eens meer doet voor het eigen volk
De nieuwe overheid moet meer achter de burgers staan en moeten geen zakkenvullers worden.
Een sneller werkende overheid
Eerder indexering pensioenen in 2018 al 10 jaar geen indexering meer gehad
Goede arbeidsvoorwaarden
Het terugbrengen van de democratie. door het stoppen van het politieke kartel.
Ik heb vele ervaringen dat veel ambtenaren van tegenwoordig hun vak totaal niet beheersen en
vaak hun eigen mening uitvoeren i.p.v. wet. Controle daarop is minimaal en het leer effct van
gewonnen rechtszaken door burgers is minimaal. Mbt werknemers wordt fatsoenlijk
personeelsbeleid en zelfs de verplichte Arbo wetgeving regelmatig volkomen genegeerd zonder
dat de overheid dat bewaakt en optreed
Informatie voorziening betreffende diverse punten. Te veel mensen zijn onbekend over diverse
zaken.
Innovatie bij overheden
Integratie van 1ste, 2de, 3de, 4de enz. generatie: taal, werk
Inzetten om beter naar de burgers te luisteren
Inzetten op basis-inkomen, letten op kwaliteiten van individuen en minder regelwerk
İnzetten op de sociaal zwakkeren in de samenleving
Inzetten op een efficiënte en effectieve overheid. Bijvoorbeeld door inzetten van LEAN principes.
Inzetten op een menselijke samenleving. niet alleen digitaal
Inzetten op een rechtsysteem waarbij de burger in de gelegenheid wordt gesteld om ook
werkelijk zijn recht te behalen in kortere procedures. Bijv. door afschaffen van Crisi en
Herstelwet, ongedaan maken dat overheid door discretionaire besluiten zich kan onttrekken aan
wetten en regels, instellen van een constitutioneel hof.
Inzetten op gelijke rechten voor burgers t.o.v. ambtenaren
Inzetten op kwaliteit van bestuurders en medewerkers overheid. Vertrouwen herstellen!
Inzetten op meer individueel niveau wat iemand nodig heeft om te kunnen functioneren in deze
maatschappij en hoe hij zich staande kan houden
Inzetten op meer veiligheid. Dus criminaliteit keihard aanpakken. En niet zo soft als nu gebeurd.
Inzetten op minder digitale overheid.
Inzetten op steun voor bepaalde buurten o.a. door middel van persoonlijk contact
Inzetten op triple helix, de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers
Inzetten opcommuniceren naar en betrekken van burgers door nieuwsbrief
Juist ménslijker benadering overheden : NÍeT via Digitaal, maar persoonlijk (N.B.
werkgelegenheid?!)
Luisteren naar de burger
Luisteren naar de wensen en de wijsheid van de inwoners, geen geld over de brug, zoals die
kolderieke kabelbaan
Meedenken burgers maar dan wel ook uitvoeren war burgers bedenken
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Meer direct contact met burger
Meer samenwerking met bedrijfsleven
Minder digitaliseren
Minder regels en wetten. Maar wel met concentratie op hoe regels en wetten bedoeld zijn na
laven.
MINDEST INKOMEN VOOR ALLEMAAL
Naast "digitale" overheid toch loketten behouden. Menselijk contact is van onschatbare waarde!
Niet alles digitaliseren omdat ouderen hier niet aan mee kunnen stel hier een loket ter
beschikbaar of zelfs mensen die bij de oudere thuis kunnen komen om te helpen.
Niet zo doen als je gekozen bent dat je dan alles weet en niet meer weet dat er dan ook burgers
zijn die er ook wel iets van weten hoe er bestuurd moet worden
Ondersteunen van mensen die zorg nodig hebben.
Ook hier weer. Meer menselijkheid.
Ook kijken naar personen die niet met PC kunnen omgaan
Ophouden met het afschuiven van taken die eerst door de landelijke overheid werden gedaan
naar gemeenten.
Overheid is te allen tijde verplicht burgers te helpen , vooral zwakkere en laag opgeleide en
verwarde mensen. Anders raken zij tussen wal en schip. Dit kan en mag niet gebeuren.
Politiek luistert ook naar burgers
Politiek moet beloftes waarmaken.
Provinciebestuur opdoeken en het geld verhoudingsgewijs per gemeente verdelen.
Gemeentebesturen vormen van mensen met kennis!
Reduceer de bureaucratie en de aantallen ambtenaren
Referendums
Saamhorigheid, zorgen voor elkaar
Samenwerking blijven zoeken in alle lagen zowel bij de overheid als de bevolking en de
regelgeving moet helder zijn en gericht op medemenselijkheid
Sport&cultuur/theater
Stoppen met het betuttelen van vluchtelingen en buitenlanders.
TerTerugdringen van de invloed van vakbonden
Transperantie van de overheid
Welzijn van burgers meewegen in besluiten
Werk voor iedereen
Zorgen dat politiek ook beter mening van burgers vertegenwoordigd
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Toelichting
•

•
•
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•

•

•
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•
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•
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•
•

1. Deze staat met stip op 1 !! Maar al te vaak blijkt dat overheden, instanties, noem maar op
niet genoeg samenwerken omdat ieder zijn eigen systeem heeft. Zijn eigen afdelingen etc. Ik
geloof op recht dat er veel hulp en steun bij de overheid te krijgen is. Maar kom op zeg, door het
bos aan instanties, aanvraagloketten, naamswijzigingen en noem maar op weet je toch echt niet
meer waar je naar toe moet.
2. Dit kan veel beter, maar de burgers denken volgens mij steeds meer alleen voor hun eigen
aantal vierkante meters en niet meer daarbuiten. Dit zal de huidige maatschappij ongetwijfeld
met zich meebrengen. Maar dit moet toch beter kunnen. Misschien meer aanspreken op hun
eigen verantwoordelijkheden. Dom voorbeeld; geen sneeuw ruimen of zout strooien voor hun
eigen deur. Maar wel zeuren dat de gemeente/overheid niet strooit.
3 en 4: de overheid moet niet alles op de provincies of gemeentes schuiven. Er zijn zaken die
LANDELIJK overal hetzelfde moeten zijn.Of dat nu de kosten van een paspoort zijn of de
aangepaste zorg die een oudere moet ontvangen. Of dit nu digitaal is of niet. Als de burgers niet
op een overheid meer kunnen of hoeven te steunen, is er ook geen overheid nodig.
Belangenverstrengeling in strafrecht opnemen. De verantwoordelijke worden niet gestraft.
Deze vraag is te complex om een eenduidig antwoord te geven.
Echte democratie herstellen.
Geloofwaardigheid herstellen, daar zou ik op inzetten! De politieke discussies worden gevolgd
en de toon hiervan is niet goed: persoonlijke spelletjes lijken het. De kiezers trappen daar niet
meer in. Er wordt gedraaid bij het leven. Dan haken mensen af. Misschien een idee om met een
vermeende tegenstander samen te werken, als er over een onderwerp hetzelfde wordt gedacht.
Er wordt veel te vaak dan juist een tegenovergestelde mening geventileerd.
Het politieke systeem zoals het nu is in den Haag moet op de schop. Hopelijk gaat het Forum
Voor Democratie hier voor zorgen. Dat is de enigste partij waar ik nog in geloof, en waar ik ook
lid van ben geworden. Geen achterkamertjes politiek, maar een zakenkabinet, waar Nederland
voorop staat, en niet het partijbelang.
Ik mis bij de digitalisering het mensencontact. Digitalisering is in bepaalde bereiken zeker van
voordeel, maar niet in de dienstverlening om personeel uit te sparen
Ik vind dat de burger bewust moet zijn van zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn
leven/gezondheid!!
Krachtenbundeling is prima maar niet in de vorm van bezuinigingen zoals Venlo nu doet. Heeft
averechts effect. Huisartsen weten vaak precies wat waar nodig is. Advies meer samenwerking
met Cohesie.
Leer ambtenaren eerst gewoon hun werk naar behoren te doen
Medemenselijkheid en helderheid moeten voorop staan binnen regelgeving. Samenwerking,
meedenken binnen zowel de overheid als binnen de burgerij en ook daar tussen zijn essentieel
voor een leefbare samenleving. Luister niet alleen naar de ervaringen van uw burgers als
overheid, maar trek er ook lering uit! Toon uw medemenselijkheid binnen de wet. Toon begrip,
respect en durf ook sorry te zeggen!!
Meer samenwerken
Om burgers meer het idee te geven dat ze het zelf kunnen, zou het beleid van het UWV en hun
re-integratie projecten verbeterd moeten worden. Als je mensen fatsoenlijk helpt bij dit soort
lastige zaken, zijn ze daarna beter in staat langdurig zelfstandig te kunnen functioneren in dit
soort situaties. Nu moet men vaak lang wachten bij het UWV en wordt er geen vooruit gang
geboekt, wat voor de cliënt alles behalve bevorderlijk werkt.
Sport&cultuur /theater is een belangrijke ontspanningsvorm, vooral als het zelf wordt beoefend
We moeten juist af van het idee dat burgers zichzelf kunnen redden, want veel mensen kúnnen
dat juist niet, al denken ze soms van wel. Ook zijn er steeds meer mensen die hulp zoeken
omdat ze er zelf niet meer uitkomen; de grens is dan al overschreden!
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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.
1,9
2,4

2,4

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=224)

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 (49%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (1,9).

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

?
Aangezien er nog talrijke digibeten zijn, zal er alles aan gedaan moeten worden om ook deze
mensen, zelfstandig op alle fronten, mee te laten doen aan de samenleving.
Allereerst een duidelijke korte handleiding van de te gebruiken sites .
Altijd papieren voor personen die geen PC hebben
Anafabetisme verminderen
Balans houden tussen digitaal en face-to-face.
Digi niet overshchatten
Digitale privacy
Digitale snelweg voor een laag bedrag beschikbaar voor iedere Limburger
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Doe wat je moet doen en geen onnodig verzamelen en rapporten maken en dan in d3 ka en niets
dien
Ervoor zorgen niet ALLES digitaal wordt.
Gebruik maken van ideeën van de bevolking die via media geventileerd worden.
Gebruik van overheidsdiensten makkelijker maken
Goedkopere aan biedingen voor PC en/of tablet voor senioren
Het aanpassen van de mens en de arbeidsmarkt aan deze technologische veranderingen
Het in stand houden van ós schoeëne limburgse dialekte
Het koppelen van computers van overheidsinstanties om fraude tegen te gaan.
ICT bedrijven bewust maken dat zij iets maken ten dienste van anderen en niet zoals zij vinden
dat iets moet zijn
Inzett
Inzetten op bewustwording en voorlichting aan de jeugd over gevaren van social media, kritisch
blijven op ‘nieuws’
Inzetten op innovatieve ict brdrijven en nieuwkomers
Inzetten op inspraak via de computer ipv omslachtige bezwaar procedures
Inzetten op IT ontwikkelingen in Brightland Campus
İnzetten op laaggeletterden
Inzetten op overzichtelijk maken/houden van het digitale verkeer m.b.t. informatieverstrekking,
dienstverlening
Inzetten op veiligheid en bescherming persoonsgegevens
Leefbaarheid te verbeteren
Maatwerk dienstverlening aan burger door digitale innovatie
Meer informatie via de niet digitale weg.
Minder afhankelijkheid van computers, weer zelf keuzes mogen maken.
Moeten we wel zo afhankelijk worden van elektronische data? Bij storingen of hacken kan
niemand meer iets. En maakt het elektronische leven zou zo gelukkig?
Niet alleen inzetten op computers en robots, maar ook op persoonlijk contact en aandacht
Niet overdrijven. Gewoon met elkaar blijven praten
Ook eens denken dat er heeeel veel ouderemensen zijn die niet meer mee kunnen in dit digitale
tijdperk
Persoonlijk contact moet mogelijk blijven
Prima als computers geestdodende handelingen of lichamelijk zware taken vervangen, maar het
moet niet alle simpele banen doen verdwijnen. (mede)menselijkheid voorop
Regelen van de veiligheid van het internet en streng bestraffen van internetcriminelen.
Rekening houden met ouderen die geen computer hebben.
Toegankelijker maken voor burgers om computers gratis of voor weinig geld te gebruiken (naast
de bibliotheek) waar het geld kost en in beperkte mate computers aanwezig zijn met personeel
die niet veel afweten van computers en ict.
Veel meer met de burgers in gesprek,
Veiligheid op internet waarborgen, nu ontvang ik nog erg veel pushing emails
Veiligheid van internetgebruik verbeteren.
Verder geen goede keuzes
Vermindering digitalisering
Vervoer voor ou
Waarborgen dat systemen veilig zijn.
Zie toelichting!!! (ik heb geen keuze 3 erbij staan; maar die is verplicht...)
Zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om een computer/laptop te bezitten
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Toelichting
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1. Dit geldt niet alleen voor computer vaardigheden. Veel mensen blijken nog niet eens goed te
kunnen lezen of schrijven.
2. Dit heeft denk ik wel een beetje betrekking op het bos aan organisaties waar mensen niet wijs
uit kunnen worden. Verzamel alles van 1 persoon (medisch, scholing, arbeidsverleden) op 1
plaats zodat niet alle tig keer ingevuld moeten worden. Ik denk dat je dan ook beter kunt
samenwerken.
3. -Binnen het proces van meer computers zal er eerst gedegen nagedacht moeten worden op welke
plekken dat als eerste wenselijk en bruikbaar zal zijn. Er zal draagvlak voor nodig zijn. Binnen die
beroepen zal er dan voor (om)scholing gezorgd moeten worden. Maar er dient ook ten alle tijde
voor een backup gezorgd moeten worden indien de computers een keer falen (hackers,
terreuraanval, e.d.). Ook hier is lange termijn denken noodzakelijk en ook korte termijn visie
i.v.m. de mensen die er mee te maken krijgen.
Zorg dat mensen ondanks de computers werk blijven behouden, ze zich nuttig kunnen blijven
voelen. Computers moeten als hulpmiddel dienen en niet ter vervanging van de mens. De mens
zal de controle moeten blijven behouden.
Bottumup
De eerste server die gecontroleerd moet worden, is die van de belasting waar het een grote
janboel is, en de tweede die van het UWV waar iedereen zijn eigen straatje schoonveegt, en
iedereen uitnodigt om te frauderen.
Digibeten niet uitsluiten.
ICT is vaak veel te ingewikkeld en niet intuïtief. Zelfs als universitair opgeleid persoon kom ik er
niet altijd uit op de site van de gemeente Venlo.
Ik heb hier geen voorkeur, De digitale wereld gaat zo hard. Over 5 tot 10 jaar, is bijna de hele
populatie werkende mensen min of meer werkzaam opgeleid met de computer
Jammer dat ik verplicht uit de genoemde mogelijkheden moet kiezen
Leefbaarheid belangrijk
Ouderen mogen niet de aansluiting missen. Mensen die ouder worden, kunnen vaak niet meer
wat ze vroeger wel konden en ineens moeten naasten hen helpen; ook met
computervaardigheden die ze vroeger wel hadden. Mensen moeten dingen zo lang mogelijk zelf
kunnen blijven doen zolang ze dat willen, maar het moet hen niet onmogelijk worden gemaakt.
Rekening houden met ouderen die niet digitaal zijn
Te weinig keuzes. Bovendien wordt dit toch landelijk geregeld
We
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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
Burgertop Limburg 2018
10 september 2018 tot 29 oktober 2018
327
5,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*
11
22 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 5,4%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,4%
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. TipPanelVenlo
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 Venlo vergroten. Via
het panel TipPanelVenlo.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Venlo hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op tipvenlo.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.
TipVenlo.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.
TipVenlo.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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