Publieke raadpleging onder de inwoners van Peel en Maas
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.
Op vraag "1 Waar zou u als baas van Limburg op inzetten?" benoemt 79% van de respondenten met
een onderwerp, waaronder ‘milieu’ en ‘verbinding’.
Bij vraag "2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op meer
onderwijs en individuele scholing per Limburger" het vaakst op de eerste plaats gezet (32%).
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 (42%).
Dit is het ook het gemiddeld hoogst scorende item (2,0).
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 (48%). Dit is ook het gemiddeld hoogst scorende item
(2,0).
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 (41%). Dit is ook het gemiddeld hoogst scorende item (1,9).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Peel en Maas, waarbij 106 deelnemers uit de gemeente
Peel en Maas 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=106)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (5%)
Ik zou inzetten op (79%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles wat ten goede komt aan de Limburgse inwoners, zonder politieke agenda's, stroperigheid ,
weggeven van geld in bodemloze putten, en het geld en de aandacht eens helemaal geven vooral
aan ouderdom gerelateerde zaken!
Armoede bestrijding
Armoede bestrijding, betere inburgeringscursus voor asielzoekers, kortere tijd waarin deze terug
gestuurd kunnen worden
Armoedebestrijding
Armoedebestrijding en eenzaamheid
Behoud van kennis en werkgelegenheid
Bereikbaarheid van limburg
Betere infrastructuur en vooral een verbreding van de A 76
Betere infrastructuur(m.n. A67), 1 FC Limburg, stop op economische allochtonen
Betere samenwerking interlokaal
De asfalt van het fietspad tussen Baarlo en de Witte brug bij Neer vervangen door BETON !!!
De zorg (voor ouderen)
Duurzaam en sociaal ondernemen. medemensen met afstand tot arbeidsmarkt moeten meer
kansen krijgen.
Duurzaamheid (2x)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzame energie
Duurzame energie (subsidie)
Een geloofwaardige politiek ook landelijk.
Eenzaamheid, veiligheid.
Eerlijke mensen aan de top van besturen en geen vriendjes politiek
Eigen identiteit (we mogen trots zijn om Limburger te heten), goede brandweerzorg/voorlichting,
A67 en A73 verbreden (3-banen), minder arbeidsmigranten, de Limburger moet voorrang krijgen,
stoppen met de “Polen-campings”, geen arbeidsmigranten op vakantieparken
Energie besparen/opwekken
Energie en cultuur
Energie- ontwikkelingen
Goede en voldoende zorginstellingen
Goede omgeving en zorg, dat ook iedereen in de buurt kan blijven wonen
Goeie
Handhaving op wet en regelgeving
Het behouden van de kleine kernen, inclusief schooltjes en het behoud van het cultureel erfgoed.
Het promoten van de provincie op het gebied van recreatie en arbeidsgelegenheid
Het vergrijzen van de samenleving op alle gebied.1
Iedereen, maar dan ook iedereen aan het werk.
Immigratie van asielzoekers
Infra struktuur
Infrastructuur
Investeren in de jeugd
JEUGD
Kwaliteit van het leven
Kwaliteit van leven
Leefbaarheid in de kernen. Vooral woonvoorzieningen voor ouderen en jongeren.
Limburg energie-neutraal maken. Essent-pot hiervoor maximaal benutten voor subsidiëring.
Maasproject
Meer aandacht en belangselling voor de oudere generaties van 670 +
Migratie
Milieu
Milieu en natuur
Natuur en milieu en sluiting van Maastricht Aachen Airport.
Onderwijs
Onderwijs, sociale cohesie, natuur, biologische (minder intensieve) akkerbouw en veeteelt
Op de zorg
Op goede infrastructuur.
Openbaar vervoer en bereikbaarheid van centra in de binnensteden/ dorpen
Ouderen zorg
Parkeer probleem rond basis scholen
Starters woningen, betaalbare apartemente en een gezinswonigen voor 60 plusser.
Stille armoede. Mensen die werken maar nauwelijks rondkomen en nergens recht op hebben.
Toenemende criminaliteit en criminelen.
Toerisme en iedereen die kan werken aan het werk!
Uitzetten van lllegale en economische asielzoekers
Veel minder asielzoekers en veel minder werknemers uit andere landen
Veiligheid (2x)
Veiligheid en sport voor ouderen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid, milieu
Verbannen achterlijk dialect
Verbinden van natuurgebieden en aanbrengen van wildroosters.
Verbreding van a67
Verbreding van de A67
Verbreding van de a67 naar 3 rijbanen
Verduurzaming en participatie van eenieder. Deelnemen aan de maatschappij is de beste om
mensen gezond te houden.
Vergrijzing tegen gaan + tourisme
Verkeer en veiligheid
Voedselbank
Wegen net en gezondheidszorg
Wegverbreding A67
Werkelozen en uitkeringtrekkers moeten vrijwilligerswerk doen , anders korten op de uitkering
Werkgelegenheid en de overbelasting van onze wegen
Werkgelegenheid en scholing
Werkgelegenheid, verbetering infrastructuur, criminaliteit
Woonlasten betaalbaar blijven. Infrastructuur op pijl houden. Werk gelegenheid waarborgen.
Meer investeren in sport accommodatie niet alleen voetbal.
Zorgen dat de jeugd in Limburg blijft wonen of terugkeert na studie. En zorgen dat er genoeg
ruimte blijft voor inwoners en toeristen om te recreëren (groen)
Zorgen voor de Nederlandse bevolking
Zwemles voor kinderen en alternatieve energie
Zwerfafval en duurzaamheid

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

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al jaren vele knelpunten en files, het wordt hoog tijd dat er iets gaat gebeuren.
De een zegt en doet dit, terwijl de ander het weer omgooit, kijk naar het asielbeleid.
Dit kost de maatschappij tientallen miljarden per jaar !
Een geloofwaardige politiek vormt de basis voor medewerking en draagkracht van
de bevolking. Mensen willen dat er naar hun geluisterd wordt en dat ze serieus
genomen worden. Er moet ruimte komen voor een bindend referendum.
Gezonde lucht een recht voor alle inwoners en een plicht voor de Provincie.
Het is bedroevend waarop niet gehandhaafd wordt.Veiligheid(sgevoel) in Limburg is
daardoor bedroevend.
Ik vind dat uitkeringtrekkers, met name jongeren , wat terug kunnen doen voor de
maatschappij. Dit dmv zorgen dat de straten en parken schoon blijven.....Graffiti’s
verwijderen...bladeren harken ed.
Ik vind dat er meer aandacht moet komen voor de minderbedeelden in de
samenleving. zodat ook voor hun het leven leefbaar wordt, en ook voor de ouderen
gehandicapten. bijstandsmensen, de mensen worden tot wanhoop gedreven.
hoeveel mensen moeten er nog op de spoorrails gaan staan, omdat leven niet meer
leefbaar is.
Op langere termijn verliezen wij onze cultuur, vrijheid en identiteit
Voor mensen met een vlekje is het nog te gemakkelijk om buiten schot te blijven.
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•
•

•
•

Voor veel jongeren is het erg moeilijk een huurhuis of een betaalbare koopwoning te
krijgen. Voor ouderen zou meer aandacht moeten zijn voor zorgwoningen in de
eigen kernen. Hier zou dan ook extra zorg bij mogelijk moeten zijn.
We wonen met steeds meer mensen in onze provincie en deze willen allemaal
mobiel zijn en blijven. de politieke wil om aan de infra struktuur iets te doen is er
niet. het wordt steeds voller op de wegen en files steeds langer. En dan praten de
milieujongens over minder uitstoot. Moet je eens gaan kijken en inventariseren
hoeveel uitstoot er meer komt bij een file door het steeds maar weer optrekken en
stilstaan van voertuigen tijdens files.
Zieken/ ouderen verdienen onze extra aandacht en zorg!!
Zorgen voor voor een creatief klimaat zodat kennis in de provincie blijft en niet naar
de randstad
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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=98)

90%
80%
70%
60%

2,3
2,4

50%
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als broedplaats
individuele scholing
voor nieuwe
per Limburger.
ondernemers.

Inzetten op
gezondheid &
sport.

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 (32%).
Gemiddeld hoogst scorende item is ‘’Inzetten op gezondheid & sport’’ (2,3).

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

Al typisch dat het niet benoemd wordt: ouderdom en alles wat daar aan kwaliteit nu nog volop
ontbreekt !
Armoedebestrijding op alle gebieden
Betaalbare huisvesting voor de Limburger
Bevorderen van biodiversiteit, zonder "hoogstandjes" zoals herintroductie van soorten, maar
tegelijk met het terugdringen van opdringerige exoten (bijv. Japanse duizendknoop en Reuze
bereklauw)
De ouderen zorg verbeteren .
Duurzaamheid, energie transitie
Duurzame samenleving
Er zitten heel veel leraren thyuis vanaf 55 jaar, deze zijn niet ziek, ze zijn in staat de hele op een
leuke manier in te vullen, zij zouden prima het onderewijs tekort in kunnen vullen in deel tijd
desnoods, hier wordt giganties gespijbeld.
Gericht tegengaan van armoede en eenzaamheid
Gezondheid(szorg) en ouderen
Gezondheidzorg in Limburg
Groen maar dan wel onder een grote noemer, zo breed mogelijk
Huisvesting voor starters.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Immigratie
Inzetten op handhaving zal de kwaliteit van leven een stuk beter maken
Levensbestendige woningen
Meer handhaven , meer blauw op straat en niet in auto of kantine.
Meer voor de oudere
Milieu
Minder intensieve landbouw en veeteelt
Mobiliteit van inwoners
Natuur
Ouderen zorg
Participatie, deelname aan de maatschappij
Politici geen wachtgeld meer
Schoon milieu
Stille armoede
Uitzetten van ilegale en economische asiel zoekers
Vediligheid mede in het verkeer
Veiligheid (2x)
Verkeer veligheid
Voorlichting aan allen tegen hufterigheid.
Werkgelegenheid
Wonen in de eigen kernen

Toelichting
•
•

•
•
•
•

Als ik werkloos raak kom ik ook gewoon in de ww !
Hufterigheid in onze maatschappij neemt steeds meer toe. Als je ziet hoe bv ouders zich
gedragen waar hun kinderen bij zijn dan kromme je tenen in je schoenen.
Normale normen van alledaags burgerlijk fatsoen moeten gemeengoed worden voor alle
Nederlanders.
N/a
Onderwijs en individuele begeleiding geeft de meeste kans op een onafhankelijke toekomst
voor volwassenen.
Onderwijs vind ik een landelijke verantwoordelijkheid. Daar zouden per provincie geen
fundamentele verschillen in moeten zitten.
Zorg dragen voor de medemens. hulp voor mensen die het nodig hebben, op alle gebieden.
geld zorg hulpmiddelen vanuit de W.M O
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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.

2,0
2,6
2,9

2,7

Ander onderwerp

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

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

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

3,9

Inzetten op duurzame
energiebronnen zoals zonne- en
windenergie.

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

(n=90)

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 (42%).
Dit is het ook het gemiddeld hoogst scorende item (2,0).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Alleen nog maar biologische en natuur boeren en tuinders en veeteelt
De overgheid zal zelf het vpoorbeeld moeten geven, door haun gebouwen energie nuturaal te
maken. ik zie geen enkel overheids gebouw met zonnepanelen en warmwaterbronnen, de
oveheid verlangd die wel van de bedrijven en de particulieren.
Geloofwaardige politiek
Pak de asbestsanering aan en laat het niet op z'n beloop.
Voorkomen van verpauperen van het buitengebied.
Zwerfafval
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Toelichting
•
•
•
•
•
•

Een geloofwaardige politiek is essentieel. De politiek moet doen wat ze beloven en moeten niet
de mensen die hun spaarcenten willen investeren in duurzame energie naderhand trakteren op
teleurstellingen.
Goede balans in subsidies
Iedereen kan zelf al een verschil maken, maar het beschermen van de natuur is een taak voor de
provincie
Vandaag nog gelezen in de krant : zonnepanelen op het dak van je huis, kun je meer belasting
gaan betalen omdat je woz waarde stijgt ! Schandalig. Hoe je het hier in Nederland doet ze
pakken je toch wel op een of andere manier met een andere belastingmaatregel !!!!!!!!!
Vooral inzetten op duurzame energiebronnen, maar dan zonder windenergie
Waarom zouden we. Andere landen zetten zich hier minder voor in.
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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=89)

2,0

2,0

2,9
3,5

Ander onderwerp

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

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

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

3,8

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

100%
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80%
70%
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3
2
1

Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op een
krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente, provincie, arbeidsmarkt,
onderwijs" het vaakst op de eerste plaats gezet (48%). Dit is ook het gemiddeld hoogst scorende item
(2,0).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Bij een nieuwe overheid hoort ook een reorganisatie . Voor te beginnen 1/3 inkrimpen.
Bindende referenda over alle leefbaarheidsvraagstukken
Creëer een overheid die er voor de burger is
Dat de bestuurders doen wat ze beloofd hebben tijdens de verkiezingen
De burgers meer bij de beslissingen van de overheid betrekken, en niet 1 keer in de 4 jaar als er
verkiezingen zijn.
De macht en de middelen teruggeven aan de burgers; dat is waar die thuishoort. Het bestuur,
het ambtelljk apparaat moet zich ten dienste stellen van diezelfde burger en beseffen dat ze
met het geld van diezelfde burger hun brood verdienen. Dus mag je verwachten dat er meer dan
zorgvuldig met geld en middelen wordt omgesprongen op alle niveaus. Het totale budget kan en
moet daarbij op een totaal andere manier verdeeld worden!!
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•
•
•
•
•

Eerst zorgen dat mensen zich serieus genomen voelen
Er zullen altijd burgers zijn die zich (tijdelijj) niet zelf kunnen redden. Daar moet een vangnet voor
zijn en aan de voorkant al in geïnvesteerd worden. Anders worden de problemen alleen maar
groter. Digitale overheid is ook een risico, omdat je hiermee een groep mensen uitsluit.
Geen idee
Gezondheid en sport
Inzetten over goede voorlichting over (brand)veiligheid

Toelichting
•

•
•
•
•
•
•
•

Alle asielzoekers die geen gevaar lopen binnen enkele maanden eruit, binnen 1 maand een
gerechtelijke uitspraak en bezwaarschriften binnen 1 maand ook een uitspraak en daarna binnen
1 maand eruit, belachelijk dat er weer 2 kinderen van ons hier mogen blijven, uitspraak is
uitspraak, nu zal de moeder wel beginnen en duizenden andere, rechter kunnen wel opstappen,
niet meer nodig, de politiek beslist anders.
Als ik geen invloed heb op dingen die mij wel aan gaan heb ik het gevoel dat ik toch geen verschil
maak, dat het er niet toe doet. Door mee te praten en invloed te hebben ben ik meer betrokken
en voel ik me mede verantwoordelijk.
Breng de geloofwaardigheid van de overheid terug. nu heerst het gevoel van logheid en
incapabiliteit.
De overheden moeten voor een creatief ondernemersklimaat zorgen om kennis in de regio
optimaal te benutten.
Digitaal vind ik zeer makkelijk, maar er moet altijd voldoende mogelijkheden blijven om ook
persoonlijk iets te vragen, als dit niet zo is denk ik dat de bestuurders/ uitvoerders veel te ver van
de gewone burger komen te staan.
Eerst zorgen dat mensen zich serieus genomen voelen door de politiek en niet dat wat milieu en
energie betreft voordelen zoals kwijtschelding van de dividendbelasting wordt geboden aan
vervuilende bedrijven
Geen enkele politieke partij mag buiten gesloten worden in Nederland !
Meedoen en meedenken is mooi, maar dan is het van belang dat ze daarna niet tegen de lamp
lopen omdat de overheid daar niet op is ingericht. Dat is nu nog té vaak het geval. De wil van
bestuurders is er, de mogelijkheden van de uitvoerders is te beperkt. Dus: het een is een
voorwaarde voor het ander.
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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.)
(n=69)

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

1,9
2,3

2,1

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.

3,8

Inzetten op betere digitale
computervaardigheden voor
de Limburgers (leren
computeren of
programmeren).
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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 (41%). Dit is ook het gemiddeld hoogst scorende item (1,9).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•

Eerst de digitale weg beter beveiligen;DigiD wordt al door teveel instanties gebruikt en dat
houdt risico in.
Geen can alle, overheid weet hier niets van
Nnn
Technologie is goed, maar dat niemand meer bereikbaar is persoonlijk en iedereen zich
verschuilt achter diezelfde technologie is een veeg teken, heel veeg! Dat gaat vroeg of laat
fout!
Zorgdragen dat door het koppelen van computerbestanden de privacy van de burgers
gewaarborgd blijft.
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Toelichting
•
•

Een goede basis begint in het basisonderwijs
Mee eens
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2. Onderzoeksverantwoording Burgertop Limburg
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Burgertop2018
De agenda van de Limburgers
I Kwaliteit van Leven
II Milieubewust ondernemen
III De nieuwe overheid
IV Een digitale sprong in de toekomst
10 september 2018 tot 16 oktober 2018
106
9,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
15 februari 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 9,2%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 9,2%
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. TipPeelenMaas
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 Peel en Maas
vergroten. Via het panel Tippeelenmaas.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Peel en Maas hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tippeelenmaas.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.
TipPeelenMaas.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.
TipPeelenMaas maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.

20

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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