Publieke raadpleging onder de inwoners van Gennep
over de agenda van de Limburgers
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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 gezondheid
& sport" het vaakst op de eerste plaats gezet (29%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item
(2,7).
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 ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,3).
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 (51%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende
item (1,9).
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 (36%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Gennep, waarbij 104 deelnemers uit de gemeente Beek
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=65)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (5%)
Ik zou inzetten op (86%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpakzwerfvuil, verbetering biodiversiteit, statiegeld blikjes/flesjes, duurzaamheid
Beter politie beleid meer zichtbaar en beter in de buurt
Bouw van woningen
Cultuur; natuur en duurzaamheid
De a77 doortrekken naar Uden/Veghel
Die zaken die wij gezamelijk willen uitdragen!
Duidelijke regio aanduiding
Duurzaamheid
Economische vitaliteit en toekomstbestendigheid van de provincie
Een zo laag mogelijke milieustempel
Energiebesparing
Gementelijke herindeling!
Groenvoorziening
Het verlagen van accijnsen op benzine, alcoholische dranken etc. etc. in een strook van 25 km
breed over de hele provinciegrens om middenstand te beschermen.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het verminderen van de populatie, het is te druk in heel NL en ook in Limburg. heel de politiek is
altijd gebaseerd op groei maar we moeten juist krimpen. en inzetten op het tegenhouden van
import uit islam landen. dat brengt toch niks goeds in de maatschappij. Relgies hebben we hier
genoeg gehad en is nooit veel goeds vanuit gekomen.
Inclusiviteit van gehandicapten in de infrastructuur
Intregratie
Inzetten communicatie,snel internet en iemand uit Mook of Gennep is ook een limburger
Kleinschalig en duurzaam boeren in combinatie met ontwikkeling van natuurgebieden t.b.v
toerisme.
Kosten van burgers zakken door gezamenlijke zonnepaneel parken
Kwaliteit van leven
Leefbaarheid van de kleine dorpen
Leefbaarheid, duurzaamheid, wekgelegenheid
Leefomgeving wat betreft sociaal leven en omgeving (bereikbaarheid etc.)
Milieu
Milieu / energiebeleid
N271 2x2 baans tussen Gennep en Heijen, dus laten zoals die was
Natuur en milieu
Natuur, energietransitie, werkgelegenheid
Natuur, mileu en ditvsamen met duurzame rereatie
Openbaar vervoer voor 65+ goedkoper. Ook bus(jes) in de kleine plaatsen.
Politie en veiligheid ambulance in Gennep!!!
Politie-, brandweer en ambulance
Recreatie,minder grootschalige landbouw,verantwoord ondernemen
Samenhorigheid
Veiligheid
Veiligheid , meer blauw op straat en de belachelijke verkeerssituatie op de N271 aanpakken .
Verantwoord omspringen met gemeenschapsgeld, belastingen
Verbetere verkeerswegen rond Gennep. Milieubewuste Landbouw.
Verbetering infractructuur
Verduurzaming van de provincie
Verenigingen, milieu en werkgelegenheid
Verkeer (2x)
Verkeer en veiligheid
Verkeer en vervoer m.n. Spoorlijn Rm-nijmegen en kleine kernenvervoet
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid Zwarteweg/aanleg Rondweg Milsbeek
Wegennet
Werk- en woongelegenheid
Werkgelegenheid (2x)
Werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Wind- en zonne-energie, knelpunten in wegennet.
Zorg
Zorg en veiligheid

Weet niet (9%)
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Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

Beter voor alle bedrijven in de kop van limburg
Een goede leefomgeving voor iedereen, bereikbaarheid van dagelijkse noodzaken
zoals winkels. Een prettige leefomgeving wat betreft je sociale contacten zoals buurt
/ dorp / stad.
Extra geld investeren in duurzame energie waar burgers ook hun graantje mee
pikken. Niet alleen de overheid en bedrijven in de provincie.
Het wordt 'onbehaaglijker', steeds meer buitenlanders die hier rijden, werken of
rondhangen, in diverse categoriën en dan bedoel ik niet de toeristen.
Daarbij de steeds groter wordende 'criminaliteit' waaronder ik ook asociaal gedrag,
in t openbaar iemand lastig vallen en korte lontjes tel.
In Den Haag denken ze dat alles wat onder de grote rivieren ligt geen criminaliteit
voorkomt , ze vergeten gemakshalve dat Limburg tegen Duitsland aanligt met als
gevolg dat gespuis binnen no time verdwenen is . Wat de verkeerssituatie op de
N271 betreft , het is te zot voor woorden .
Kleine keenen neemt mobiliteit af door vergrijzing meer ov gewenst bv wensbussen
Limburg moet koploper worden wat betreft kwaliteit van het leven! Dat betekent:
geen grootschalige industrie, landbouw moet beter. Limburg en Brabant zijn nu het
afvalputje van Nederland. Dat moet omgekeerd worden: Limburg moet het groenste
eerlijkste en duurzaamste stukje Nederland worden.
Op tal van plaatsen kan het verkeer verbetert worden. B.v. Ottersum hoek Brink
Wilheminastraat st.janstraat
Steeds meer landelijke en regionale thema's. Sterke grote gemeente creëren die ook
geografische de beste keuzes kunnen maken. Niet iedere gemeente moet weer het
nieuwe wiel gaan uitvinden en doelstellingen kopiëren. Toerisme creëren op de
mooiste plaats, bedrijventerreinen ontwikkelen waar de beste infrastructuur is en
bovenal minder ambtelijke uren en managementlagen en verbeteren van
communicatie met provincie. Kijk wat er gebeurt in gelderland en branband waar
steeds grotere sterke gemeenten ontstaan als gevolg van herindeling. Blijven wij als
Limburg niet achter en moet de provincie om zowel voor bedrijven als inwoners niet
gewoon dwingend optreden.
Wederom valt de kop van Noord Limburg in allerlei verschillende regio's. Voor het
een moet je naar Venlo, het ander weer naar Nijmegen en voor sommige dingen
naar Noord Brabant. Het slaat werkelijk nergens op.
Zoveel mogelijk onderscheidend van andere provincies
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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=62)

70%
60%
50%

2,8

2,7
2,8

2,8

40%
30%

3,3

3
2

20%

1

10%
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 gezondheid
& sport" het vaakst op de eerste plaats gezet (29%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item
(2,7).

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

Armoede bestrijding,
Duurzaamheid (2x)
Garanderen dat ambulancevervoer bereikbaar is in kop van Noord Limburg, dat is nu zeer
slecht
Gemeentelijke herindeling
Het limburg gevoel voor de hele provincie
Milieu
Natuur en cultuur
Natuur en recreatie
Natuur meer kans geven om te groeien. dat is goed voor een mens
Politie en veiligheid
Veilig gevoel creëren en in stand houden
Veiligheid
Verbeterde infractructuur
Verbetering leefomgeving (fijnstof, CO2, ammoniak e.d.)
Verenigingsleven
Verkeer en vervoer bv spoorlijn boxmeer nijmegen js een crime
Verkeersveiligheid
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•
•
•

Vrachtverkeer uit de dorpen
Woon- en werkgelegenheid
Zorgen voor voldoende woningen waar senioren zelfstandig kunnen wonen, maar wel veel in
contact met elkaar zijn indien gewenst. Dit om vereenzaming te voorkomen.

Toelichting
•
•
•

•

Bij drie wel verantwoordelijk ondernemen
En beide onderwerpen in het licht van duurzaamheid
Mooie omgeving dus meer inzetten op toerisme. Maar aan op een manier wat mensen
aanspreekt. Blurring winkels shop in shop. Laat ondernemers ondernemen op een manier
die hun mooi vinden. Bijvoorbeeld bij de kapper een drankje drinken. Of zoals in Venray
een schoenmaker vs kapper onder 1 dak.
Sterke grote gemeente kan vervolgens inzetten op een goede broedplaats voor nieuwe
ondernemers alsmede creëren van toerisme
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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=57)

80%
70%
60%

2,3
2,7

50%

2,5
2,8

40%
30%
20%

3,7

10%

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.

Inzetten op duurzame
energiebronnen zoals zonneen windenergie.

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 (42%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,3).

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

Bekeuren en HANDHAVEN van wegwerpen afval bv uit auto's in openbare ruimte
Beste CO2 besparing: bouw een kerncentrale!
Doorstroom verkeer bevorderen
Er is niks mis met gas, maar win t niet zoals in t noorden van ons land
Inzetten op het beleefbaar maken van de natuur voor meer recreatie en toerisme zodat mensen
ons landschap meer gaan waarderen en snappen waarom we het moeten koesteren
Milieuvriendelijkere landbouw
Recreatie en natuurschoon
Sociale woningbouw
Stopzetten / terugdringen intensieve landbouw en veeteelt
Zonne , geen windenergie want dat gaat vaak ten koste van de natuur omdat ze die (raar) altijd
willen plaatsen waar bos staat.
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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.
1,9

2,1

3,2

3,3

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

3,7

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

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

(n=55)

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 (51%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende
item (1,9).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•

•
•

Integratie
Inzetten op gelijkwaardig speelveld van overheid, bedrijfsleven en burgers
Inzetten op het verminderen van overbodige regelgeving en het afschaffen van regionale
afspraken die bovenop wettelijke kaders of gemeentelijke besluiten komen
Meer onderhoud aan groenvoorzieningen
Minder overheden, het stikt hier van de overheden. is veel en veel teveel is allemaal eigenlijk
gewoon werkeloosheid. mensen kunnen ingezet worden op andere plekken, en we hebben dan
ook, zoals sommigen zeggen, geen import nodig. dan komt het wel weer goed allemaal.
overheid terug in zijn hok en ter ondersteuning van het volk, niet zoals nu met die
nepdemocratie. alles is duurder geworden en alles is ook nog eens beperkt, in mijn ogen
onmogelijk voor het geld dat we af moeten dragen.
Neem de burger serieus
Over de provincie grenzen heen denken.
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•
•

Schaalvergroting van gemeentes doorzetten
Transparatie en eerlijkheid in de politiek

Toelichting
•

•

•

"Inzetten op het idee dat burgers zich zelf kunnen redden en niet hoeven steunen op de
overheid" is een dooddoener. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. De gewone
man/vrouw, de kleine/middelgrote bedrijven gaat veel boven de kop of aan hen voorbij
omdat ze zoveel al zelf moeten doen. Er dient een onafhankelijke overheid te zijn, die toch
zaken zelf controleert en reguleert. Anders wordt het speelveld van misbruikers alleen maar
groter.
Meer luisteren naar de burger. En alles een stuk makkelijker maken. Nu is de overheid een
grote stugge organisatie die niet echt flexibel is, terwijl die verwachtingen bij de burgers en
bedrijfsleven wel worden verwacht. ( bijvoorbeeld wachttijd vergunning, openingstijden,
vergunningen voor evenementen.)
Wij zijn een land. Vind het zo jammer dat provincie grenzen vaak aangehouden worden als
eikpunt
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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

2,3

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).

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

(n=45)

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 (36%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

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

De overheid moet haar supervisie blijven behouden. De insteek moet wel zijn om op level playing
field te beginnen.
Doorvoeren digitalisering in de zorg zodat mensen langer thuis kunnen wonen.
Ik persoonlijk doe het liefst zo min mogelijk met computers er verdwijnen al genoeg banen, en
face to face begrijpen mensen elkaar beter
Inzetten op een goed glasvezelnetwerk in de hele provincie, door bijdrage van de provincie, die
heeft geld zat
Inzetten op glasvezel voor kernen en buitengebieden
Inzetten op veiligheid en goed werken van de technologie van de overheid zelf.
Leidt meer mensen op om deze data te kunnen lezen, begrijpen en beveiligen
Overheid zelf technologie op orde
Proberen met zo weinig mogelijk electronica juist, dat is beter voor een mens.
Vanuit de gemeente de bewoners meer betrekken en niet achteraf
12

•
•
•

Verbetering digitale toegang provincie en gemeente
Verbetering van de digitale infrastructuur
Wife kosteloos voor iedereen

Toelichting
•

Vandaag de dag gaat alles digitaal , dus is het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om
daar mee om te gaan .
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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 14 oktober 2018
104
9,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*
5
14 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 9,6%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 9,6%
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. TipGennep
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 Gennep vergroten. Via
het panel Tipgennep.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Gennep hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op tipgennep.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.
TipGennep.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.
TipGennep.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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