Publieke raadpleging onder de inwoners van Valkenburg
aan de Geul 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 98% 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 (33%). Het
gemiddeld hoogst scorende item is ‘’Inzetten op gezondheid & sport’’ (2,3).
Bij vraag "3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie" het vaakst op de eerste plaats gezet (35%).
De twee hoogst scorende items zijn ‘’Inzetten op duurzame energiebronnen zoals zonne- en
windenergie’’ en ‘’Inzetten op het beschermen van de Limburgse natuur - betere balans tussen stad
en platteland’’(2,4).
Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op het meedoen en
meedenken door alle burgers in de samenleving" het vaakst op de eerste plaats gezet (46%). Dit is
ook gemiddeld het hoogst scorende item (1,8).
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 (35%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Valkenburg aan de Geul, waarbij 64 deelnemers uit de
gemeente Valkenburg aan de Geul 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=61)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (0%)
Ik zou inzetten op (98%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanleg goede fietspaden. Ook in de dorpen. Limburg wordt momenteel overrulend door
hordes tourfietsers op de wegen. Zeer hinderlijk vo
Aansluiten bij NL in plaats van nog sterker vast te houden aan de Limburgse identiteit welke
een niet inclusieve karakter heeft en internationalisering
Armoedebestrijding. (vooral verborgen armoede)
Behoefte woningmarkt Valkenburg: weinig tot geen doorstroom huizen gezinnen.
Beter openbaar vervoer
Betere horecagelegenheden
Betere verdeling inkomens en zorgtaken
Burgerkracht
Cultuur en innovatie
Duurzaam toerisme en bescherming van het landschap
Duurzaamheid in de brede zin en de verbinding van dit thema met wonen, mobiliteit, natuur,
water
Duurzaamheid/veiligheid
Economisch gebied
Emancipatie van limburgers! Maak van Limburg een niet-kalimero provincie!
Euregionale economie
Eurogio
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatsoen moet je doen !!! Onfatsoen bestraffen !!! Handhaven van regels.
Gezonde en mileuvriendelijke manier verder gaan op een schoone zuivere en eerlijk wijze
Gezondheid
Gezondheid, minder vliegverkeer boven bebouwde gebieden
Gezondheidszorg. Zeker voor ouderen.
Goed leefklimaat voor jonge mensen
Goede fietspaden
Gratis openbaarvervoer.
Kwaliteit en behoud van woonplezier in Limburg als geheel/ integraal beleid gemeenten
Kwaliteit onderwijs, zorg, en bescherming landschap
Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven van de inwoners, want dat gaat lang niet meer goed.
Leefbaarheid
Leefbaarheid en veiligheid
Leegstaande panden valkenburg
Lokale belangen van burgers zoals tradities etc.
Meer samenhang tussen cultuur- economie en milieubeleid
Meer sociale huurwoningen
Milieu - bouw
Milieu en werkgelegenheid
Milieuverbetering, bestrijding eenzaamheid
Millieu
Mobiliteit en gezondheid
Nieuwe plannen voor woningbouw en herbestemming
Onderwijs en alles wat daarmee samen hangt.
Onderwijs, kunst en cultuur, milieu
Onderwijs, milieu
Overlast in door toerismedruk (verkeer: motoren, geluidsoverlast, vliegtuig
Parkeren dat is bij ons een ellende dat je elke keer als er visite komt je naar hun kenteken moet
vragen en dan weer via de laptop of telefoon hun aanmelden echt vreselijk
Sympathiek toerisme, m.h.o.behoud van natuur en geschiedenis.
Technologie en innovatie
Toerisme
Toerisme, nationaal en internationaal
Veiligheid binnensteden
Veiligheid, sociaal ouderenbeleid
Versterking landschapsbehoud en verbetering.
Vliegtuiglawaai
Werkgelegenheid en milieu
Werkgelegenheid en recreatie
Werkgelegenheid in Limburg
Woongenot van de burger
Zorg
Zorg en welzijn, natuur en milieu, cultuur en bewegen.

Weet niet (2%)
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Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

Alleen door Limburg als onderdeel van een grotere economische zone te
beschouwen kunnen we economisch blijven concurreren, ambitieuze jongeren in de
regio houden en de kwaliteiten van LImburg versterken
Behoud van landschap, tegengaan van de enorme verrommeling en
horizonvervuiling in Limburg. Versterk de toeristische punten met extra accent op
milieubewust ondernemen.
Cultuur : Toerisme zoals Valkenburg/ Maastricht en cultuur : Valkenburg met het
OLT/ Maastricht met schouwburg en MuziekGieterij/ Heerlen met Schouwburg en
Nieuwe Nor
Daar bij moet er in de provincie meer ruimte zijn voor innovatieve ontwerpers en
bouw van alternatieve energiebronnen.
De provincie moet geen 'bedrijfje' spelen en ook niet cadeautje geven aan het
bedrijfsleven. Daar is het geld van onze Limburgers niet voor bedoeld.
Het vliegveld Maastricht Aken geeft de laatste maanden meer overlast doordat er
meer vakantievluchten uitgevoerd worden en er enkele aanvliegroutes zijn
veranderd. Dit komt niet ten goede aan het woon- en recreatiegenot van ZuidLimburg
Hiermee bedoel ik: ze moeten niet het groter doen dan ze zijn, niet extremer
presenteren dan andere provicieburgers maar bewust zijn van eigen plaats tussen
alle provincigenoten, niet klagen en stiekum profiteren van allerlei regelingen voor.
Limburgers zijn net als andere mensen alleen lijden ze nog steeds onder met een
slecht verleden overheerst door pedofiele paters, vunzige machtsbeluste pastoors,
notarissen en dokters die uit waren op eigen gewin. Laten de
Limburgers hun provincie/ huizen/sportverenigingen voor vreemden/hollanders
etc. Maak een eind aan het gezegde: limburg is mooi, interessant maar jammer dat
er limburgers wonen! Ik zou wedden op een sociologisch reveil.
In Limburg zijn een aantal unieke punt en die veel toeristen (kunnen) trekken. Denk
aan shopping outlet, Maastricht, André Rieu etc, etc.
Lastige kwestie, Limburg is lang, van Mook tot Vaals; het bovenstaande geldt het
Heuvellandschap.
Leegstand in winkelstraten geven de lage welstand weer.
Trespa voorgevels weghalen en
oude gevels herstellen.
Limburg is de provincie waar sowieso vergrijzing een feit is, maak daar dan net
gebruik van. Zet in op de gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Niet
enkel zorg als zijnde ziek, maar ook preventie en geestelijke gezondheidszorg.
Waarbij er zelfs aandacht is voor vereenzaming van de maatschappij.
Maar deze provincie leent zich net om hierop in te zetten. Daar waar anderen
vakantie vieren kan dan rust gevonden worden. Maar dan actieve rust, niet enkel
achter de geraniums zitten, maar er op uit gaan. Mensen ontmoeten, leuke
gesprekken voeren en daar waar zorg nodig is, deze kunnen verkrijgen dicht bij huis.
Dit alles zorgt voor werkgelegenheid en jongeren die van daaruit ook in de regio
willen wonen en een verjonging brengen in de regio zelf. Een positieve vicieuze
cirkel.
Verder inzetten op Kunst en Cultuur. Bovenstaande past dan ook daarbij, want
genoeg ouderen die dan oog en oor hebben voor kunst en cultuur.
De cirkel rond.
Uitstoot tegen gaan van stoffen,/ milieu - auto,s/brommers/vliegtuigen
Verkeer / veiligheid / overal flitspalen neerzetten/
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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=57)

90%
80%
70%
60%

2,3

2,4

50%
3,0

40%

3,1

30%
20%

3
3,6

2

10%

1

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

Inzetten op
gezondheid &
sport.

Ander onderwerp

Bij vraag "2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op meer
onderwijs en individuele scholing per Limburger" het vaakst op de eerste plaats gezet (33%). Het
gemiddeld hoogst scorende item is ‘’Inzetten op gezondheid & sport’’ (2,3).

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

Automatisering
Behoud van sterke toeristische punten. Niet persé meer toerisme.
Bescherming landschap
Bevorderen kleinschaligheid
Duurzaamheid, milieu, leefbaarheid en bescherming van het landschap
Gezondheidszorg.
Handhaving op elk gebied !!!
Inzetten op duurzaamheid
Inzetten op het verminderen van eenzaamheid
Inzetten op welzijn en niet altijd op welvaart
Jonge ondernemers kans bieden
Kwaliteit leefomgeving, natuur en milieu
Leefbaarheid. Wonen in z. Limburg is niet meer leuk. Veel te veel toerisme. Er is nauwelijks een
wandelpad waar je niet van de sokken gereden wordt
Leegstaande panden
Milieu
Minder groei, maar zorg voor wat er al is! (houden wat je hebt)
Ouderenzorg (2x)
Parkeren
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•
•
•
•
•

Tegen gaan van Zwerf vuil !
Woon genot van de reeds aanwezige burgers.
Woongenot en natuur en milieu
Woonplezier; hoe fijn is het in je woonplaats (faciliteiten, regelgeving, drukte, mobiliteit, etc.)
Zie vraag 1

Toelichting
•
•

Limburg loopt leeg en dus moet het interessant zijn voor jonge mensen
Vreemd dat mijn 'nummer 1' niet eens erbij stond. Lijstje lijkt erge economisch gericht.
Provincie is er voor welzijn.
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II Milieubewust ondernemen
Ondernemers bouwen, investeren, maken spullen, kweken groenten, houden koeien enz. Kortom ze
bedenken allerlei manieren om geld te verdienen. Om Limburg minder afhankelijk te laten zijn van
kolen, olie & gas en minder CO2 uit te stoten zouden ondernemers maatregelen moeten nemen.
Welke maatregelen vindt u het belangrijkste? Rangschik naar belangrijkheid de onderstaande
onderwerpen die behorend tot dit thema: (door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken.
Plaats een 1 bij het belangrijkste onderwerp en een 2 bij het op een na belangrijkste onderwerp etc..
Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid.

2,4

(n=52)

2,4
2,8

2,9

Ander onderwerp

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

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

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

3,7

Inzetten op duurzame
energiebronnen zoals
zonne- en windenergie.

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

3
2
1

Bij vraag "3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie" het vaakst op de eerste plaats gezet (35%).
De twee hoogst scorende items zijn ‘’Inzetten op duurzame energiebronnen zoals zonne- en
windenergie’’ en ‘’Inzetten op het beschermen van de Limburgse natuur - betere balans tussen stad
en platteland’’(2,4).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•

•
•
•
•
•
•

Aanpakken van zwerf vuil en het te vroeg buiten zetten van huisvuil
Afbouwen van vliegveld is noodzakelijk om vervuiing, geestelijk en materieel omdat iedereen
snapt dat dit zinloos is, veel geld kost een de regio vervuilt. Niemand komt in opstand tegen vuil
en lawaai terwijl de hele regio klaagt. Omdat het 'van hogerhand' is bepaalt. Stiekum wordt er
geklaagd en PVV gestemd.
Duurzame energie uit strommend water !GEUL!!!
Infrastructuur passend in het Limburgse landschap.
Inzetten op kernfusie en/of kernenergie
Inzetten op warmtepomp en zonnepanelen
Slechts kernfusie en waterstof zijn duurzaam.
Zuinig met landschap. Als je ziet hoeveel vierkante kilometer loodsen er in Limburg gezet
worden met weinig werkplaatsen (robotten niet meegerekend) en zelfs niet (verplicht) gebruikt
voor zonnecellen,,, waar zijn we mee bezig....
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Toelichting
•
•

De uitstraling van Limburg wordt er niet beter van als het volstaat met windmolens . Dus moet
er ingezet worden op andere middelen
Natuurlijk is het beste beleid een combinatie van alle.
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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=50)

1,8

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

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

3,5

Ander onderwerp

3,4

3,6

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

1,9

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

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

3
2
1

Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op het meedoen en
meedenken door alle burgers in de samenleving" het vaakst op de eerste plaats gezet (46%). Dit is
ook gemiddeld het hoogst scorende item (1,8).

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

Beter luisteren naar wat er leeft onder de mensen
Brede inzet op een schoon milieu
De gezondheidszorg van de toekomst (digitalisering)
Gemeenten toegankelijker worden voor de burger
Integraal inzetten op Limburg, vanuit zoveel mogelijk beleidsterreinen. Synergie. Dan volgt een
hogere kwaliteit van leven, betrokkenheid van burgers en een energierijk vestigingsklimaat/
omgeving (open, positief) ook.
Inzetten op een overheid ten dienste van de burger en niet een politiek verlamde overheid. Dus
een ondersteunende overheid, een overheid die burgerbelang steunt en geen bureaucratische
overheid met machtuitoefening door regls en wetjes.
Inzetten op euregionale samenwerking
Luisteren naar de burgers
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer zichtbaarheid van de overheid
Minder ambtelijke bemoeienis en overbodige regelgeving.
Minder digitale/ meer personlijke overheid
Niet inzetten op burgertop omdat je dan weer de plaatselijke politieke koninkjes krijgt die via dit
orgaan de macht krijgen en beslissen. Goeie enquêtes is het antwoord.
Praktisch handelen
Veel beter duidelijk maken waarom maatregelen genomen worden
Versterking grensoverschijding regio's
Weg met al dat plastic
Zelfsturing controleren, zodat het creëren van koninkrijkjes wordt voorkomen.

Toelichting
•
•
•

...?..?
Dorpstade
Het democratisch bestel is niet slecht, de mensen die er binnen leven wel want zij functioneren
niet binnen dit bestel. Dat is een probleem. Vernieuwing is nodig maar in welke richting vraag
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IV Een digitale sprong in de toekomst
Dit thema gaat over dat overal steeds meer computers worden gebruikt. Denk hierbij ook aan
computers in de vorm van uw smartphone, robots die steeds meer werk kunnen doen, computers in
uw auto die laten zien waar u bent, dat u alles via de computer kan doen (zoals aanvragen paspoort
of bouwvergunning) en ga zo maar door.
Rangschik naar belangrijkheid de onderstaande onderwerpen die behorend tot dit thema: (door op de
vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken. Plaats een 1 bij het belangrijkste onderwerp en een 2
bij het op een na belangrijkste onderwerp etc.. Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan
wordt uw rangschikking gewist.)

5 Een digitale sprong in de toekomst. Rangschik naar
belangrijkheid.
2,2
2,5

2,5

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.

3,3

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

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

(n=40)

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 (35%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

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

Aanvrage vergunningen minder mysterieus.
Belastinggegevens en sociale uitkeringen koppelen
Digitale bereikbaarheid voor iedereen
Experimenten op digitaal gebied toelaten en omarmen, dat is bij snel ontwikkelend gebied
nodig om niet continu achter de feiten aan te lopen. Durf technologie te gebruiken als overheid
Het alternatief beschikbaar houden voor de digibeet
Het intermenselijk contact mag niet uit het oog verloren worden. De bevolking verouderd
immers
Inzetten op een snel en veilig internet netwerk binnen Limburg waarbij limburg het voorbeeld
door zo min mogelijk gegevens te verzamelen
Inzetten van computers om meningen van burgers over bepaalde onderwerpen te polsen
Meer digitale vaardigheden aanleren op scholen
Niet moeilijker, maar makkelijker regelen via internet
13

•
•
•
•
•

Ouderen meer met zaken op papier regelen
Privacy beveiliging
Subsidie voor organisatie / stichting om te digitaliseren
Te wollig geformuleerd
Zet in op de dienstbaar maken van de digitalisering aan alle burgers.
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2. Onderzoeksverantwoording
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 18 oktober 2018
64
12,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
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 12,2%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
12,2% 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. Valkenburg aan de Geul
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 Valkenburg aan de Geul
vergroten. Via het panel Tipvalkenburgaandegeul.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
Valkenburg aan de Geul hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun
samenleving.
Op www.tipvalkenburgaandegeul.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.
TipValkenburgaandeGeul.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.
TipValkenburgaandeGeul 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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