Terugblik op het nieuwsjaar 2017
Het eind van 2017 nadert, en het nieuwe kalenderjaar staat voor de deur.

1 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het hoogtepunt van het jaar 2017?
(n=160)
Toelichting (21%)



































Arrestatie in moskee geleen
Behoud Glanerbrook
Behoud van Glanerbrook
Daling criminaliteit ?
Dat de economie aan trekt, ook in Limburg.
Dat Glanerbrook behouden blijft
Dat tuig uit Blerick en dat er niets ondernomen word tegen die gasten
De foto van de wethouder waarop duidelijk te zien is dat hij ongeintereseerd 10000
handtekeningen in ontvangst neemt, de petitie om tuinen te redden oid, en vervolgens hier niks
mee doet. Totale radiostilte. Onbegrijpelijk
Er is veel gebeurd, er is voor mij niet iets dat er uit springt.
Geen
Geen hoogte pint wel zeer veel diepte punten
Gemeenten
Giro winst van Tom Dumoulin
Girozege Tom Dumoulin
Glanerbrook
Glanerbrook blijft behouden in Geleen
Glanerbrook blijft open
Grensmaasproject
Hoge opkomst oktoberfeest
Ik let niet op iets speciaals van Limburg. Wel van Nederland
Max verstappen
Max Verstappen
Niets dat me nu te binnen schiet..
Overstroming van de maas is klaar
Prestaties Tom Dumoulin
Proef legalisering wietteelt
Sport Tom D en Max V
Tom Dumolain...winnaar Giro...mooi toch!
Tom dumoulin wint Giro
Vorige week de melding van de dietenbescherming over het te vroeg weg halen van pups bij de
moeder. En de samenwerking tussen organisatie, politie en burgers. Zo moet het zijn in de
maatschappij.
Weer bezwaar en vertraging tegen in gebruik neming van een verlengde start-landingsbaan op
Maastricht airport
Wieler sport
Zorgen voor elkaar in de breedste zin vh woord. Iets over hebben voor iemand anders.
Zuyderland
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Er is geen nieuwsitem dat een hoogtepunt is van het jaar 2017 (35%)
Weet niet (44%)
Extra Toelichting



Zorgt wellicht voor een vermindering van de drugsoverlast mits de
gemeenten dan ook harder optreden tegen de productie en handel
Er gebeurt veel in een jaar in Limburg en daar wordt goed over
bericht. Maar mijn hoogtepunten zijn persoonlijk en komen niet in de
krant.
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2 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het dieptepunt van het jaar 2017?
(n=159)
Toelichting (32%):

































Aanhouding leden moskee
Aantal delicten cq criminaliteit
Afrekeningen in drugs gerelateerde milieu
Alle artikels over de problemen en het enorme dysfunktioneren van het gemeente bestuur van
sittard geleen
Alles betr kindermishandeling
Alles gaat naar Sittard! (geld)
Corruptiezaken
Dat de gemeente de hondenbelasting gaat verhogen met 40 procent om het begrotingstekort te
dichten, schandalig!
Dat de gemeente Sittard-geleen heel veel geld uitgeeft voor half leegstaande gebouwen en dan
komt klagen dat ze te weinig geld hebben.
Dat deze burgemeester nog aan wilt blijven
Dat er 35 miljoen geïnvesteerd gaat worden in een nieuw zwembad terwijl de huidige
zwembaden daarvoor moeten verdwijen. Maar geld voor een buitenschaatsbaan is er dan niet
meer. Waarom zo veel geld voor een zwembad en geen geld voor een schaatsbaan?
Dat er jodiumpillen worden uitgedeeld. Overheid moet veel meer doen tegen deze onveilige
kerncentrales in Belgie.
Dat is niet specifiek een Limburgs dieptepunt, maar vooral een landelijk dieptepunt, namelijk te
constaterenb dat de Nederlandse politiek totaal onbetrouwbaar is en het verschil tussen arm en
rijk steeds groter wordt. Al heb je, zoals in mijn geval, bijna 46 jaar gewerkt, nu als
gepensioneerde met plotseling gezondheidsproblemen, laat de overheid je vallen. Ineens is voor
de groep gepensioneerde mensen het solariteits gevoel afgeschaft. De mensen die Nederland
groot hebben gemaakt en hebben moeten sparen voor alles, moeten nu buigen voor de huidige
generatie die meteen vanaf het begin alle luxe willen hebben zonder ervoor te moeten sparen.
Dat gevoel is een machteloos dieptepunt.
Dat Jos van Rey voor eethouder wil gaan.
De begroting van Sittard Geleen en dan de uitgaven voor Geleen
De gebeurtenissen in Blerick.
De politiek over het algemeen in de provincie. Specifiek het gebrek aan samenwerken.
De slappe straf voor dhr. v. Reij. Een lachertje
De sluiting van Glanerbrook
De tekorten in de limburgse gemeenten zoals bv in de onze, maar ook venlo, roermond, etc.
De uitreiking van jodiumtabletten
De vele wietplantages
Dood van Chriet Tietelaer
Drugsafval dumpingen
Eigenlijk Nederlands nieuws...niet gekwalificeerd Nederlands elftal
Geen idee
Geld tekort gemeente door wss slecht beleid en middels burgers proberen extra geld te
genereren
Gemeentepolitiek. alleen eigen belang. overstappen naar andere partij
Geweldsdelicten door asielzoekers
Het door de politie moeten parkeren van een aantal moordzaken
Het drama van de jodiumtabletjes.
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Het uitdelen van jodiumtabletten ipv grootscheepse demonstraties
Huisvesting van steeds weer nieuwe asielzoekers
Ik hoorde zojuist dat de zwembaden van Sittard en Born gesloten gaan worden, alles moet naar
Geleen. Dus nog meer auto’s op de weg, mensen die steeds verder moeten gaan voor een
zwembad,zwemles en noem maar op
Ik let niet op iets speciaals van Limburg. Wel van Nederland
Jos van Reij. Een door en door corrupte man, een schandvlek voor de Limburgse politiek.
Kan momenteel geen nieuwsitem bedenken, in ieder geval vele moorden.
Moorden
Olichting en belasting ontduiken door overheids medewerkers
Ongeluk met dronken Pool die 3 gezinsleden heeft gedood
Proses van van van rey
Schurgers en zijn Oktober feest en kwal Lebens die nu het laatste restje Popmuziek in de stad de
nek om wil draaien na de de tuinen en het voortdurend verschieten van kleur van lokale politici.
Dat is een grote schande.
Sportzone
Te lage straffen
Uitslag landelijke verkiezingen
Veel te veel auto ongelukken op de A2, vooral de laatste weken.
Verkeers ongevallen met dodelijk gevolg waardoor een pool straf krijgt en vanwege zwangere
vriendin naar huis mag.
Vluchtelingen
Voorstellen de zwembaden in born en sittard te laten verdwijnen
Zie punt 7
Zwarte pieten discussie..

Er is geen nieuwsitem dat een dieptepunt is van het jaar 2017 (25%)
Weet niet (43%)
Extra Toelichting



Als iemand een misdrijf of iets dergelijks pleegt hoort daar straf bij en niet een werk/taak
straf. Dat geef je aan baldadige jeugd.
En dat de gemeente van plan is om windmolens te plaatsen in Holtum
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3 Stel u mag iemand nomineren als ‘Limburger van het jaar’. Wie zou u
nomineren? (n=153)
Nominatie (44%):










































Alle hulpverleners ,brandweer, politie en ambulance personeel
Alle Limburgse vrijwilligers
Andre rieu
Andre Rieu (2x)
André Rieu
Dat zijn de echt "gewone" mensen die vanuit hun anonimiteit veel doen voor de medemens
zonder daarvoor beloont te worden.
De gouverneur.
De mensen van Engelen van Sittard Geleen, die doen zo goed werk!
De ouderenzorg werkers die ondanks de gangsters in Den Haag gewoon hun werk doen.
Dhr Bovens
Dumoleu
Dumoulin
Een “gewoon mens” iemand die zich inzet om bijv de troep v anderen van de grond te rapen.
Iemand die zich inzet tegen dierenleed. Iemand die altijd genegen is om
Een vrijeiliger die veelzijdig bezig is.
Een vrijwilliger die vele uren belangenloos werkt voor anderen!
Ex minister Hennis
Franquase .de opzichter van gemeente sittard .. hij doet veel werk voor achterstandwijken
.maar dat is water na de zee dragen
Gabi Rietbroek
Geert wilders
Ger Essers
Hub Vossen
Huub Stapel
In ieder geval iemand die Limburgs spreekt.
Jack Renet
Jos van Rey
Lieke martens
Lilianne Ploumen
Marielle Smit-- Hubecker, de spil van Sittard- Oost
Max verstappen (5x)
Max Verstappen (6x)
Michel van Dijke (2x)
Mijn buurvrouw omdat ze iedere dag voor mij klaar stond toen ik dat nodig had
Mijn vrouw (2x)
Mijn vrouw Linda.
Mijzelf
Niemand (2x)
Niemand of iedereen
Per Schuurs
Perr Schuurs
Robert Schmitz
Sjraar cox
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Theo Bovens
Thijs Zeelen
Tom
Tom Dumolin
Tom Dumoulin (4x)
Vind dat we zelf veel problemen hebben overwonnen
Voetballer Lieke Martens
Wie is dan de limburger van het jaar Dit zijn toch alle mensen die hier wonen
Wie is de "Limburger"?

Weet niet (56%)
Toelichting

















Alle Limburgers zijn voor mij de Limburger van het jaar, dus geef de erepries symbolisch aan
de gouverneur. Niet dat hij die overigens niet zou verdienen...
Dat ze al zo veel jaren mijn maatje is en met me vol houdt :-). We hebben samen al vele
klappen gehad in de 16 jaar maar werden alleen maar sterker naar elkaar toe. Wellicht zien
jullie de nominatie liever voor een bekendheid die er toch al genoeg aan verdient.
De Limburgers die bekend zijn, worden meestal ook wel op de een of andere manier beloont.
Echter mensen die vanuit de anonimiteit klaar staan voor de medemens, dat zijn de mensen
die men moet waarderen en respecteren.
Deze meneer doet ontzettend veel voor de recreatieve wielrenners op Wielerbaan Geleen.
Dhr Bovens, zoals hij Limburg landelijk opde kaart zet.
Een raadslid ( SPA) die voor de belangen van burgers opkomt en onderwerpen publiekelijk
aan de kaak durft te stellen tijdens raadsvergaderingen en op zijn fb site!!
Enige die wel met risico van eigen leven opkomt voor nederlanders .
Heb moeite om iemand te nomineren om populariteit. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en doen
hele goede dingen die nooit gewaardeerd worden bij verenigingen en andere instellingen en
noem maar op.
Heeft veel betekend voor meisjes in ontwikkelingslanden met het door haar ontwikkelde
programma 'She decides'.
Hij heeft als wethouder heel veel gedaan voor zijn stad, Roermond is een van de weinige
bloeiende steden en daar mag men trots op zijn. Iedere politicus is min of meer 'corrupt' men
moet meer met een korreltje zout nemen, als iedere politicus zijn gratis drankjes en etentjes
moet gaan betalen blijft er niemand meer over.
Is al vele jaren als vrijwilliger in de weer: als voorzitter wijkplatform Vrangendael, als aanjager
burgerparticipatieprojecten, voorzitter vanhet blad de Doorkijk, een gezamelijk initiatief van
de wijkverenigingen Sittard-Oost, spreekbuis naar de Gemeente en Provincie, Denkt na over
veiligheid in de wijk. Heeft initiatieven genomen richting leegstand en nieuwe invullingen
enzn. enz.
Las net een artikel over hem in de krant. Toch nog iemand die idealen koestert en er iets aan
doet ze te verwezenlijken
Pas 16 jaar en heel erg betrokken met de jeugdproblematiek en zijn inzet voor de JCR. Er zijn
tegenwoordig maar weinig jongeren die dit geheel vrijwillig doen. Moeten we er meer van
hebben. Mag best wel eens in het zonnetje gezet worden
Zij worden zeer ondergewaardeerd ..
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4 Welke voornemens heeft u voor 2018?
45%

(n=153)

41%

40%
35%
29%

30%

24%

25%
20%
15%
10%

5%

5%
0%
Ik waag me niet aan
voornemens

Ik heb er (nog) geen

Voornemen

Weet niet

Voornemens:






















Aanpassen aan gedrag van mede burgers .is veel gemakkelijker dan maar steeds weer te wijzen
op in mijn beleving verkeerde dingen . wil niet meer roomser zijn dan de paus . en dan ook neg
nergens gehoor vinden met klachten . .
Absoluut niet meer gaan stemmen
Afgelopen jaar hebben we zware tegenslag gehad met de gezondheid. Je kunt voornemens
maken wat je wilt, de gezondheid is en blijft de grootste rijkdom. Ik kan alleen dus maar hopen
dat we nu nog zo lang mogelijk gezond blijven en liefst nog wat meer herstellen van de recente
tegenslag.
Afvallen
Bewust zijn van de kleine dingen en niet met de 'ratrace' mee te doen
Dat de verhouding tussen het getto Geleen verbeterd wordt
Dat we nog meer met millieu bezig zijn
Die zijn privé
Geen . Want er niets zo veranderlijk als de mens
Geen. Vind ik een beetje flauwekul. Als er iets is wat je van jezelf niet goed vind moet je iets
meteen aan doen en niet wachten tot 1 januari.
Gezond blijven
Gezond blijven leven zodat de nieuwe nier, die ik pas heb gekregen, nog heel veel haren mee
mag gaan
Gezonder leven
Gezong worden
Hoop goede omzet
Hopen dat er weer subsidie beschikbaar komt voor het verduurzamen van onze woning. Nu we
een koopwoning hebben willen we graag, maar financieel is het lastig. Subsidie zou erg helpen.
Huis leger maken... :)
Ik doe daar niet aan.
Ik doe niet aan voornemens
Ik zou het beeld van Frenske Appelmans een kwart slag willen draaien. Staat nu met zijn rug naar
zijn oude woning. Die dat geplaatst heeft weet wellicht niets van hem.
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Knallen als zzp er
Meer bewegen
Meer sporten
Minder ergeren aan zaken die in de gemeente gebeuren. Het lost niets op.
Minder eten meer bewegen
Nog eens 5 kg ervanaf
Op de zelfde voet doorgaan
Opleiding afronden
Overleven in deze steeds meer gewelddadige samenleving waar wij ons niet meer veilig en thuis
voelen
Positief blijven denken
Privé voornemens
Voornemens voor een nieuwjaar zijn onzinnig
Vrede om me heen creëren
Zelf gezonder leven
Zo energiezuinig mogelijk trachten te leven.
Zuinif zijn op de gezondheid

Toelichting
Ik waag me niet aan
voornemens



Op de gezondheid letten en je bekommeren om je naaste omgeving,
zowel personen als het milieu. Goed letten op de mam van 98.

Voornemens



Borstbeeld van Frenske staat in de Haagstraat/Molenstraat. Hij heeft
gewoont in de Haagstraat 16 maar staat met het gezicht naar het
bedrijf van HTS. Staat nu met zijn rug naar zijn oude woning. Die dat
beeld geplaatst heeft weet wellicht niets van hem.
Schietpartijen, Noord-Afrikanen, turken en Antillianen die criminele
activiteiten uitvoeren, motor bendes, islamisering met hun
bedreigingen en corruptie. Asociale rijgedrag voormalige OostEuropeanen .steeds meer inbraken en auto stelen.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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 > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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