Publieke raadpleging onder de inwoners van Beekdaelen
over de agenda van de Limburgers
22 mei 2019

Inhoudsopgave
Samenvatting

2

1. Resultaten

3

De agenda van de Limburgers

3

I Kwaliteit van Leven

6

II Milieubewust ondernemen

8

III De nieuwe overheid

10

IV Een digitale sprong in de toekomst

12

2. Onderzoeksverantwoording Burgertop Limburg

14

2.1 Onderzoeksmethode

15

2.2 Leeswijzer & selectie thema’s

17

3. TipBeekdaelen

18

4. Toponderzoek

19

1

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 91% 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 (31%). Dit is
ook gemiddeld het hoogst scorende item (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 (38%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).
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 (51%). Dit is
ook gemiddeld het hoogst scorende item (1,6).
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 (43%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (1,9).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 67 deelnemers uit de gemeente
Beekdealen 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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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. (3%)
Ik zou inzetten op (91%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Behoud van het Landschap en beteugeling Veehouderij
Brainport, Euregio, Robotisering, deel follow -up van Brightlands ,
Cultuur en natuur
De dorpskernen weer opknappen wat betreft groen (beter onderhoud ) ziet er super slecht uit en
de stoepen
Duurzaamheid : verbieden vervuilende industrie en en vrachtvluchten
Duurzame energie
Euregionalisatie
Fietspaden verbetering,en verkeer in de dorpen en vooral de loonwerkers met hun alsmaar
grotere wagens en lawaai
Fundamentele nuancering van het onderwijs rondom de World Values...Heartfulness, Nature and
Eco consiousness, Intercultureel/Interreligieus, Kunstzinnig, Innerlijke motivatie en vreugde.
Geen voedselbanken meer .op komen voor deze mensen
Gemeentelijke herindeling oostelijk zuid limburg
Gezondheid
Goede zorg met name voor ouderen
Goedkoop (of gratis) openbaar vervoer, veilige fietsroutes, meer 30KM wegen in dorpen en
steden, cultuurabonnement kaart Limburg waarmee voordelig van het hele Limburgse
cultuuraanbod gebruik gemaakt kan worden. Ondersteunende subsidies verstrekken voor het
energie duurzamer maken van bestaande woningen.
Ik zou inzetten op het behoud van onze mooie natuur en het toerisme wat hiervoor komt. Dat
geeft ook werkgelegenheid.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimaat.
Landbouw deze onderhouden het landschap voor een prikkie
Leefbaarheid
Limb. identiteit
Luisteren naar de Limburgers
Meer blauw op straat
Meer groen en betere fietsroutes.
Meer werkgelegenheid, en meer steun voor attractie,s in Limburg.en de Bejaarden:!
Mileu
Milieu (2x)
Milieu - zonne- en windenergie
Minder vliegtuiglawaai, schone lucht, massaimmigratie stoppen en repatriëring naar veilige
thuislanden.
Mobiliteit en duurzaam toerisme
Natuur en milieu (2x)
Op wat er speelt in de provincie
Openbaar vervoer
Ouderen zorg,onderwijs,arbeidsmarkt,milieu, opheffen voedselbank, etc.
Ouderenzorg - terugkeer bejaardenhuizen
Ouderenzorg, veiligheid
Ouderenzorg/welzijn
Politie > Handhaving &controle
Praktische activiteiten/hulp voor ouderen en op aantrekkelijkheid voor werken en wonen.
Regionale samenwerking
Samenkomen van 60+
Toegangkelijkheid - kwaliteit van leven
Transport/vervoer
Veiligheid
Veiligheid en Verkeer
Veiligheid, toerisme, infrastructuren, opleidingsmogelijkheden en sociale coherentie tussen de
verschillende generaties.
Verbinden van inwoners en gemeenten
Vergrijzing
Verkeer / veiligheid
Verkeer en Limburgse identiteit
Verkeer en veiligheid, veel meer de burger in alles betrekken
Versterken lokale democratie
Vuurwerk beperking
WELZIJN, in de ruimste zin van het woord.
Werkgelegenheid en daarbij ook internationaal (België en Duitsland) vergemakkelijken om er te
werken
Werkgelegenheid en nieuwe uitvindingn
Werkgelegenheid en ondernemerschap
Zorg en ouderen
Zorg voor elkaar

Weet niet (6%)
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Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•

•

De provincie wil de CO2-norm halen door de burgers op kosten te jagen, maar koopt
tegelijkertijd een vliegveld en legt een buitenring aan, die beide voor enorme
milieuschade zorgen.
Door
Limburg alleen is te klein om Iets voor te stellen; nauwere en better samenwerking
in de euregio is daarom noodzakelijk
Mede door de verharding van de maatschappij en de geografische ligging van
Limburg
Met het verbeteren van de gezondheid wordt het algehele welbevinden verbeterd,
neemt de veerkracht toe en worden de buitensporige kosten terug gedrongen. Er is
veel uitval door een slechte gezondheid. Speerpunten hierbij zouden niet alleen
sport en ontspanning zijn, maar vooral ook naar kwaliteit van voeding.
Milieu is een steeds belangrijker wordend item. Het investeren op zonne- en
windenergie kan worden gezien als laaghangend fruit, omdat het eenvoudig is en er
snel resultaten mee te halen zijn. Met de juiste informatie, inlichtingen en een
duwtje in de rug kunnen bestaande woningen ook gasloos gemaakt worden.
Minder eenzaamheid; efficiente schaarse middelen ( personeel, woonruimte), geeft
woonruimte vrij voor oa. starters, statushouders, migranten e.d.
Vooral overlast van groeiend MAA en onaantastbare AWACS.

•

We moeten

•
•
•
•

•

•

Weet
niet.
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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=59)

80%
70%
60%

2,4

2,5

50%
2,9

40%

3,1

30%
20%

3,6

10%
0%
Inzetten op meer inzetten op meer inzetten op Limburg
In zetten op
Ander onderwerp
onderwijs en
toerinsme
broedplaats voor gezondheid & sport
individuele scholing
nieuwe
per Limburger
ondernemers
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 (31%). Dit is
ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,4).

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

Betere balans tussen werk en prive
Betere ondersteuning van oudere
Beteugeling veehouderij
Cultuur
Duurzaam toerisme, minder massa toerisme, meer kwaliteit
Euregionalisatie
Innovatie , werk , overige kan naar behoefte en beleid ingevuld worden
Inzetten op andere nuancering van onderwijs...
Inzetten op naleving van de wet door werkgevers. Mm. rijtijden-en arbowet en of het
onderhoud van de vrachtwagens wel goed is zodat er veilig mee gereden kan worden.
Inzetten op natuurbehoud en milieu
Inzetten op Zuid-Limburg als zorgregio (revalidatie, verzorgd en mooi wonen ouderen en
gehandicapten, ouderen
Leefbaarheid voor alle Limburgers
Meer aandacht voor de sociaal zwakkere mens
Meer Zorg voor de Bejaarden.
Mileu
Ouderenzorg
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouderenzorg/wonen
Praktische activiteiten en hulp voor thuiswonende ouderen. Atart communities/netwerken
voor ouderen
Respect voor iedereen, samenkomen 60+
Ruimte voor duurzame landbouw
Schonere lucht
Stimuleren verbetering lucht- en bodemkwaliteit
Veiligheid (2x)
Voorwaarden scheppen voor ondernemers m.n. infrastructure, ict
WELZIJN in boven genoemde zaken
Werkgelegenheid
Zeggenschap over de eigen leefomgeving
Zorg voor de oudere en mensen met n beperking
Zorg! Ouderen in verzorgingshuizen

Toelichting
•

Door uitstootbeperkingen en vergroening een gezonder leefklimaat bereiken
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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.

2,2

2,4
2,7
3,1

Ander onderwerp

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

Inzetten van 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%

(n=61)

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 (38%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

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

AWACS
Betaalbaar maken van alternatieve bronnen
Duurzaam toerisme, minder massa toerisme, meer kwaliteit
Gebruik van restwaarmte en mijnwater
Geen belasting op zonne panelen!
Inzetten op prettig wonen voor ouderen
Inzetten van kernenergie op basis van thorium
Onderzoek techniek voor mulieu bewust ondernemen vloeiend te laten verlopen
Opheffen vliegveld.
Perma tuinen (kleinschalige biologische landbouw)
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•

Tegengaan inzet zonne en wind energie. Het rendement van deze bronnen is te laag. Zie de
recente berekeningen met betrekking tot het rendement EROEI

Toelichting
•

Verplichte zonnepanelen op ieder nieuwbouwhuis , streven naar zonnepanelen op alle reeds
bestaande gebouwen
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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.
1,6
2,1

3,5

3,6

Inzetten op een meer digitale
overhied zodat men meer zeken
digitaal kan regelen

Ander onderwerp

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

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

3,2

Inzetten op een
krachtenbundeling van overheid
(meer samenwerking tussen
gemeent, provincie,
arbeidsmarkt, onderwijs

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

(n=57)

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 (51%). Dit is
ook gemiddeld het hoogst scorende item (1,6).

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

Aandacht, mogelijke sturing aan socialisering van Samenleving
De burgers laten zien waar de overheden naar de burgers hebben geluisterd.
Eenzaamheid/wonen
Euregionalisatie
Herstel de sociale werkvoorziening voor die burgers die het echt nodig hebben
Inzetten op een betrokken overheid die voor iedere burger te begrijpen is
Inzetten op een dienende overheid
Kleinschaliger en ont-digitaliseren: er moeten weer loketten komen waar mensen heen
kunnen ipv te verdrinken in keuzemenu’s en onoverzichtelijke anonieme sites.
Koersen op vaste en betrouwbare werkplekken in plaats van Flexwerk en Zzp-werkx
Meer persoonlijke benadering overheid naar burger
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•
•
•
•
•

Mensen serieus nemen; zij zijn er voor de burgers en niet andersom
Minder regel burocratie en meer vrijheid.
Verkeer en veiligheid
Vraag de mensen persoonlijk....
Werken aan 1 digitaal loket

Toelichting
•
•
•

•
•

Ik maak een keuze op wat politici zeggen vóór de verkiezingen. Als ze vervolgens heel andere
dingen gaan doen, door bv te veel compromissen te maken, dan vertrouw ik niemand meer die
in de politiek werkt op zijn of haar woord. Dus werk aan de geloofwaardigheid van politici.
Ik wil nr 3 helemaal niet, maar ben verplicht drie hokjes aan te vindken.
Nog meer digitale overheid? Hoe zit het dan met al die ouderen die niet met een computer
overweg kunnen? We moeten ons juist niet te afhankelijk maken van digitalisering want als het
Systeem uitvalt, kan er niets meer. Steeds meer centralisatie van digitale gegevens levert ook
een steeds groter risico op dat het wel eens gigantisch mis kan gaan.
Terugkeer van Persoonlijk contact met overheid, geen kastje muur formulier internetsite
toestanden als enig, afstandelijk communicatiemiddel, waar geen oog meer is voor het individu
en uitzonderingssituaties.
Veel ouderen redden het niet! Waarom : Geen internet , geen informatie, Gemeentes zeggen wij
komen langs voor hulp , dat gebeurd niet!!!
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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
2,2
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

3,7

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

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

(n=49)

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 (43%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (1,9).

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

Alles behalve overgaan op een toezichthoudende ipv regelende rol!
Communicatie
Digitaal product label , volgen voor -tijdens- en na- productie- en consumptie met feedback
Inzetten op digitale veiligheid
Leesbaarheid van overheids teksten
Moet steeds wel ten dienste staan van het doel; gaat niet om het verzamelen
Onderwijs in het begrijpen van de digitale wereld (ethiek, valkuilen, kansen, keuzes enz.)
Nieuw schoolvak
Prio is de digitale veilgheid
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Toelichting
•

•
•

De overheid heeft totaal geen benul van digitalisering (vb. de perikelen bij de Belastingdienst;
ICT-projecten die (financieel) vreselijk uit de hand lopen, etc.).l Daar heb ik absoluut geen
vertrouwen in. Anderzijds, Als de digitalisering aan de vrije markt wordt overgelaten, zonde
regulerend beleid van de overheid, dan worden geheid de burgers het slachtoffer. Het
verzamelen van computergegevens door de overheid bergt het gevaar in zich dat hier op grote
schaal misbruik van kan worden gemaakt, dat deze gehackt kunnen worden. Gegevens kunnen
worden gewist, gewijzigd of op straat komen te liggen. We don't need Big Brother.
Ik wil 3 helemaal niet, maar ben verplicht drie hokjes aan te kruisen
Vooral ouderen, maar ook financiëel.
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2. Onderzoeksverantwoording Burgertop Limburg
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
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 17 oktober 2018
67
12,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
26 april 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 12,0%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
12,0% 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. TipBeekdaelen
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 Beekdaelen vergroten.
Via het panel TipBeekdaelen.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Beekdaelen hun mening
kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipbeekdaelen.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.
TipBeekdaelen.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.
TipBeekdaelen.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
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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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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