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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 78% van de respondenten een
onderwerp, waaronder ‘milieu’ en ‘verbinding’.
Bij vraag "2 Dit thema gaat over het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de Limburgse
inwoner." wordt "Inzetten op meer onderwijs en individuele scholing per Limburger" het vaakst op
de eerste plaats gezet (33%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (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 (48%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,1).
Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid." wordt " Inzetten op een
krachtenbundeling van overheid (meer samenwerking tussen gemeente, provincie, arbeidsmarkt,
onderwijs" het vaakst op de eerste plaats gezet (44%). 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
een meer toezichthoudende in plaats van regelende rol van de overheid op technologie, internet en
computers" het vaakst op de eerste plaats gezet (39%). Gemiddeld hoogst scorende items zijn
“Inzetten op betere digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of
programmeren) en Inzetten op een meer toezichthoudende in plaats van regelende rol van de
overheid op technologie, internet en computers”(2,1).
Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Venray, waarbij 418 deelnemers uit de gemeente Venray
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=399)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (5%)
Ik zou inzetten op (78%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Arbeids)migranten, woningbouw, werkgelegenheid, veiligheid, vervuiling(zwerfafval etc)
1: Omgaan met krimp. 2: Beter ouderschapsverlof. 3: Ouderen voorzieningen. 4: Als
Rondslingerend afval (plastic, blik). (2x)
3 (2x)
Aanrijtijden van hulpdiensten
Afval op en in openbare ruimte en langs de wegen dus op milieu ! (2x)
Als baas zou ik nergens op in willen zetten. daar zit juist de denk fout in deze maatschappij. zg.
democratie. Je mag samen denken over de toekomst. Dit vraagt enorme voorbereding en zo
maar even in een stadion zg. meedenken. Probeer in te zetten op een eerlijke democratie. (2x)
Alternatieve energie (2x)
Asielopvang en woningbouw
Asocaal gedrag in het verkeer (2x)
Behoorlijke huisvesting buitenlandse werknemers (2x)
Behoud van bossen en groen. en groene energie. (2x)
Behoud van Limburgse cultuur en de diverse dialecten (2x)
Betaalbare huisvesting voor startende werkenden (2x)
Beter onderwijs, meer politie en goede zorg
Beter spoor en wegennet (2x)
Bevorderen van vestigen van hoogwaardige bedrijven door bijvoorbeeld campussen (2x)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf werken aan een multicultureele onderlinge samenwerking, het integreren van buiten af
verloopt niet geheel vlekkenloos. Waardoor zij in hun isolement geraken en in de knooop met
zichzelf komen.
Criminaliteit (2x)
Criminaliteit en zwerfafval cq gedumpt afval (2x)
Cultuur
Cultuur en ontspanning (2x)
Cultuur, toerisme, milieu, mobiliteit, gezondheid, onderwijs, ondernemerschap in een euroregio,
Dat ze aankloppen bij het rijk voor een betere verdeling vn de politie (2x)
De dienende en niet dicterende overheidsambtenaar (2x)
Dialoog, Betrokkenheid, Eigenheid en Vertrouwen
Diversificatie bedrijfsactiviteiten (2x)
Duurzaamheid (2x)
Duurzaamheid en milieu (2x)
Duurzaamheid en toekomst gerichte innovatie
Duurzaamheid en wind en zonne energie
Economie-verkeer en vervoer
Economische stabiliteit, expertise in bepaalde regio's waarborgen (logistiek venray/venlo Chemie zuiden) (2x)
Een continue verbetering van de infrastructuur (2x)
Eerlijke overheid. De politieke partijen van nu ondermijnen de democratie. Veel beloven en
andere dingen doen.
Eigen energie voorziening (2x)
Energie en milieu (2x)
Energie transitie en snel+betrouwbaar internet (2x)
Energietransitie (2x)
Energietransitie en bevolkingskrimp (2x)
Europeaan zijn (2x)
Genoeg zorghuizen in de regio voor Dementie (2x)
Gezondheidszorg
Goede studiemogelijkheden zodat de studenten er voor kiezen om in Limburg te blijven i.p.v.
naar de randstad te vertrekken.Want als ze eenmaal weg zijn dan zijn ze nog niet terug (2x)
Handhaving (2x)
Het onderbrengen van arbeidsmigranten (2x)
Het veel sterker maken, vooral economisch, van de provincie Limburg (2x)
Het verplaatsen en sluiten van coffeeshops noord limburg (2x)
Huisvesting buitenlandse werknemers en studenten
Huisvesting en begeleiding arbeidsmigranten (2x)
Huisvesting en veiligheid van buitenlandse werknemers (2x)
Identiteit. Wat in Friesland kan, kan hier ook. Cultuur, de rest van Nederland doet wat lacherig
over Limburg. Zet in op het talent wat we hebben. Infrasturctuur A73, A2??? Verbeteren net als
de veiligheid van de B wegen.
Inburgeren arbeidsmigranten en woningbouw
Infrastructuur (2x)
Infrastructuur en werkgelegenheid
Innovatie (2x)
Innovatie en ontwikkeling van nieuwe produkten (2x)
Innovatie en versterken identiteit
Integratie Vluchtelingen (2x)
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Inzet politiecontrole (2x)
Jongeren niet hagen , (minder rommel) (2x)
Kleine kernen (2x)
Kunst en Cultuur (2x)
Kwaliteit van leven, met name voor de goedwillende minder bedeelden. (2x)
Leefbaarheid (2x)
Leefbaarheid (kleine) dorpen
Leefbaarheid in kleine kernen, ondersteuning verenigingen (2x)
Limburg duidelijker op de kaart landelijk
Local Communities, mobiliteit, economie
Lokaal (2x)
MAA (2x)
Made in Limburg (2x)
Mantelzorg, voedselbank, aanpak van fraudeurs (2x)
Meer aandacht in den haag limburg is een ondergeschoven deel van ned. (2x)
Meer aandacht voor vrijwilligers
Meer actieve recreatie (2x)
Meer bedrijven naar de regio krijgen zodat hoogopgeleiden minder snel naar de randstad
vertrekken
Meer huurwoningen (2x)
Meer mensen uit de bijstand halen waar bij het mogelijk is. Desnoods met uitkeringkorten. (2x)
Meer monteurs, voor o.a. onderhoud aan woningen! (2x)
Meer natuur en betere zorg voor bejaarden
Meer op de gezonheid zorg. (2x)
Meer politie en beter handhaven (2x)
Meer politie in sommige gemeenten. Nu is t zo dat bijvoorbeeld Limburg er niet goed vanaf komt
bij de huidige verdeelsleutel. (2x)
Meer starterswoningen
Meer verzorgingstehuizen voor oudere mensen in (regio) Venray (2x)
Menwsen weer verantwoordelijk maken voor de eigen leefomgeving
MerkWinkels aanschijven voorin venray (2x)
Milieu (6x)
Milieu bewust zijn (2x)
Milieu bewustheid
Milieu en beperking megastallen (2x)
Milieu, sluiten van kerncentrales, behoud aanplant van de bossen en het groen inde steden
Milieubewust ondernemen en leven (4x)
Millieu (4x)
Minder buitenlanders in Limburg . eerst de eigen mensen aan het werk helpen (2x)
Minder vluchtelingen en minder arbeidsmigranten
Mobiliteit en infrastructuur; economie en arbeidsmigranten
Natuur (2x)
Natuur behoud (2x)
Natuur, cultuur, duurzaamheid en meer sociaal beleid (2x)
Natuur, overlast racende auto’s en motoren, iligaal afvaldumpen
Nieuw provinciaal bestuur en veiligheid en ondermijning.
Normen en waarden, respect voor anderen (2x)
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O.a. mensen aan het bewegen houden, goedkope huurwoningen, leegstaande gebouwen
creatief ombouwen naar woningen i.p.v. afbreken, sociaal/maatschappelijk leven verbeteren en
niet meteen aan geld denken, dan maar terugverdienen op langere termijn.. (2x)
Onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer (2x)
Onderwijs, gezondheidszorg, zet in op leraren opleidingen en voor gezondheidszorg:
verpleegkundigen (2x)
Onkruid beheer (2x)
Op meer (2x)
Ordening scheppen in de chaos van de gemeenten in Zuid-Limburg, onmiddellijke herindeling tot
7 gemeenten (2x)
Oudere beleid. (2x)
Ouderen zorg
Ouderenvoorzieningen in combinatie met werkzoekende (2x)
Overlast drugshandel en coffeeshop's ik de wijken (2x)
Overlast van Polen die over rondhangen. (2x)
Parkeer beleid en honden poep (2x)
Passende woonruimte (2x)
Promoten van muziek, werkdruk verlaging en gezelligheid. (2x)
Respect, zorg voor elkaar en eenzaamheid (2x)
Samenwerking en Leefbaarheid
Schone energie (2x)
Schone lucht, schone energie door meer zonnepanelen op daken, niet op landbouwgrond en
geen windmolens. (2x)
Slechte service arriva (2x)
Strenge handhaving op verwaarlozing van de omgeving (2x)
Techn. Maakindustrie
Toegankelijkheid voor iedereen en er voor zorgen dat ook echt iedereen kan mee doen. (2x)
Toerisme (4x)
Toerisme en werkgelegenheid (2x)
Toerisme, circulaire landbouw en veeteelt, logistiek (2x)
Toerisme, muziekcultuur, hoogwaardige industrie (2x)
Transport en logistiek voor het achterland Europa. (2x)
Transport te water en ook over de weg. Wegtransport via grote wegen en niet via plaatselijke (te
kleine) wegen). (2x)
Uodere zorg en veiligheid (2x)
Veel meer betaalbare huur huizen (2x)
Veilgheid (2x)
Veiligheid (6x)
Veiligheid ,zorg opvang voor ouderen, betaalbare aangepaste huurwoningen voor ouderen.
Veiligheid (meer politie en toezicht) (2x)
Veiligheid en criminaliteit. (2x)
Veiligheid en gezondheid (2x)
Veiligheid en toerisme (2x)
Veiligheid, en mensen elkaar respecteren en waarderen en iedereen in hun waarde laten. (2x)
Veiligheid, saamhorigheid, betrokkenheid, zorgbehoefte en invulling en mobilieit. (2x)
Veiligheid; méér politie op straat en bij recherche (2x)
Verbetering van kwaliteit van leven
Vergrijzing en sociale woningbouw (2x)
Verkeer (2x)
7

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

Verkeer en veiligheid (2x)
Vluchtelingenbeleid (2x)
Voorkomen van vereenzaming ouderen (2x)
Waarborgen van werkgelegenheid / veiligheid / kwaliteit van leven (2x)
Waterschap en bosbeheer. (2x)
Welzijn
Werk en duurzame energie
Werk gelegenheid
Werkgelegenheid (2x)
Werkgelegenheid en eerlijke salarissen voor mensen met een Nederlands paspoort (2x)
Werkgelegenheid en goede huisvesting medewerkers (2x)
Werkgelegenheid en verscholen armoede. Mensen uit hun sociale isolement halen. (2x)
Werkgelegenheid voor alle Limburgers. (2x)
Werkgelegenheid, meer verdraagzaamheid, veiligheid, voldoende financiele middelen en ruimte
voor cultuur en meer aandacht voor onze ouderen in welke zin dan ook. (2x)
Werkgelenheid en wonen (2x)
Wonen veel meer huur en veiligheid veel meer blauw (2x)
Wonen.
Woon en leefklimaat (2x)
Woongelegenheid
Zorg en huisvesting
Zorg en welzijn
Zorg voor ouderen, veiligheid, handhaving, milieu (2x)
Zorg, werkeloosheid,

Weet niet (19%)
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Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

1: Krimp:Naar mijn mening is krimp geen drogbeeld maar een mogelijkheid.
Kleinere dorpen en steden zijn beter beheersbaar. Hierdoor zullen de mensen zich
meer thuisvoelen en de omgeving als minder gevaarlijk zien. Dat zal saamhorigheid
bevorderen en mensen zullen zich weer meer verbonden voelen met elkaar. 3:
AOW leeftijd Als het zo is
2: Ouders (zeker een ouder) is nodig om een kind op te voeden en dat niet alleen
het eerste jaar. Veel problemen ontstaan, doordat ouders nauwelijks tijd hebben
voor hun kinderen en daardoor quality time (lees geen gezeur) willen hebben met
hun kind. Hierdoor schuift echt opvoeden naar de achtergrond met alle problemen
van dien. Als ouders langer voor hun kinderen kunnen zorgen ( met baangarantie)
krijgen we een beter opgevoede en gelukkigere jeugd met minder problemen. 3:
Ouderen voorzieningen, ik geloof niet dat alle ouderen zelfstandig thuis kunnen
blijven leven. Dementie en lichamelijke gebreken zullen mensen thuis weg laten
kwijnen. En dat kan niet de bedoeling zijn van mensen na een vaak arbeidzaam
leven. Er zullen woonvormen moeten komen waar ouderen elkaar helpen of waar
ze deels door familie of vrijwilligers en deels door vakkundige mensen geholpen
kunnen worden. Hulp door familie of vrijwilligers kan alleen als er meer
mogelijkheden geschapen worden voor deze mensen om werk, zorg en vrijetijd te
combineren en een deel zou opgevangen kunnen worden mer een verplicht sociaal
jaar voor jongeren. Ouderen en jongeren kunnen veel van elkaar leren. 4:
rondslingerend vuil, als in Japan geen vuil op staat mogelijk is, moet dat hier ook
kunnen. Hoe? Daar zou ik een studie naar laten doen. Het moet haalbaar zijn. (2x)
Als jongere hagen vervelen ze zich en vaak vernielen ze en maken ze rommel.
Dus voor de hang jongere een verplichte bezigheid. (2x)
De A73 wordt steeds drukker. Uitbreiding van wegennet en in Zuid Limburg minder
op- en afritten om doorstroming beter te bevorderen (2x)
De gezondheid zorg gaat eerder achter uit dan voor uit. Mensen moeten [niet
willen] langer zelfstandig wonen geen vraag maar door de overheid opgelegd . (2x)
De politie orde oneerlijk verdeeld in dit land, gewoon blijven zeuren tot in de
treuren, duidelijk blijven maken dat er in verhouding teveel naar het westen gaat
(2x)
En dan met name gericht op de jongeren. Weinig woon aanbod/ betaalbaar
woonaanbod.
Gemeentes bezuinigen enorm op groen onderhoud. Het onkruid is niet meer om
aan te zien. dat groeit in de trottoirs en goten harder dan in onze tuin.
Dat ziet onverzorgd uit en geeft een verloederende aanblik. Dat nodigt uit tot
steeds meer troep. (2x)
I (2x)
Iedereen is zich ervan bewust dat deze werknemers recht hebben op een dak en
fatsoenlijk bed maarrrrrrrr oweee als dit in de buurt van de eigen woning komt te
staan (2x)
In li
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Op dit moment is er veel logistieke bedrijfsactiviteit, dit is een business welke veel
ruimte inneemt en relatief weinig werkgelegenheid geeft. Ook op het gebied van
kennis(uitbreiding) is dit een beperkte activiteit. Goed om ook andere branches
naar Limburg te halen.
Ander punt: Limburgers hebben elders in het land de naam om geen afspraken na
te komen en het achter de ellebogen te hebben. Ikzelf kom dit ook regelmatig
tegen in mijn werk (woon wel in Limburg, maar ben geen geboren/getogen
Limburger). Maak de Limburger hiervan bewust zodat hij/zij er iets mee kan doen.
(2x)
Sowieso minder dierfokkerijen en vleesgebruik. We kunnen best zonder od in elk
geval minder!
Belachelijk ook de subsidieregeling vanuit Brussel. Als men vlees en zuivel wil eten
moet er maar meer voor betaald worden. (2x)
Stop met zgn wegen bijhouden die er nog piekfijn bij liggen bv. ;
Sluit helft kerken en stop nieuwbouw gemeentehuizen etc... ; burgers voorop!!!
Zet werklozen aan werk in bossen en bv sneeuw ruimen bij verzorgingshuizen ..
(2x)
Transport wordt steeds belangrijker en vraagt daarom meer aandacht,
mogelijkheden logistiek. (2x)
Vier belangrijke kernwaarden als onderlegger voor diverse "gebieden"
We betalen steeds meer voor steeds minder zorg, daar moet iets aan gedaan
worden. Er zijn te weinig betaalbare huurwoningen
Werkgelegenheid voor de moeilijker bemiddelbare burgers (laaggetletterd,
arbeidsbeperkt) is landelijk een moeilijk ding. Limburg zou daarin misschien een
voortrekkersrol kunnen hebben. (2x)
Wij zijn Duits geweest Frans geweest Vlaams geweest. Nu zijn er Europeaan (2x)
Zij zijn hard nodig in de zorg, het onderwijs en de agrarische sector (2x)
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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 Leven. Rangschik naar belangrijkheid.

(n=347)

90%
80%
70%
60%

2,3
2,4

50%

2,8

40%
30%
20%

3,3
3,5

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 Dit thema gaat over het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de Limburgse
inwoner." wordt "Inzetten op meer onderwijs en individuele scholing per Limburger" het vaakst op
de eerste plaats gezet (33%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,3).

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

An werk zetten werklozen / uitkerings trekkers (2x)
Belastingverlaging (2x)
Betaalbare huurwoningen
Beter controleren (2x)
Betere betaalbare zorg en opvang voor ouderen.
Betrokkenheid
Circulaire economie
Cultuur
De beroepen voor aanleg onderhoud van woningen, zoals monteurs in alle beroepen. (2x)
Door de vergrijzing voldoende aandacht voor huisvesting, dagbesteding, medische zorg etc. voor
onze ouderen. (2x)
Duurzaamheid op alle gebieden
Duurzaamheid, en 3: betere opvang van vluchtelingen en Fair Trade (2x)
Duurzame energie
Geen lippendienst, maar daadwerkelijke steun bij grensoverschrijdende activiteiten (2x)
Gemeenschapszin
Het verbeteren van de fijnstof/minder stallen (2x)
Huisvesting en duurzame woningen (2x)
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Huisvesting startende jongeren (2x)
Infrastructuur fietspaden
Innovatie enbslimme verbindingen
Inzet op sociale voorzieningen
Inzetten op leefbaarheid kleine kernen (2x)
Inzetten op menselijker oudedagsvoorziening (2x)
Kleine kernen (2x)
Kunst- en groen- en speelvoorzieningen in de openbare ruimte (2x)
Kunst,cultuur en actieve natuur beleving (2x)
Leeftijdsbestendig en CO2 centraal wonen (2x)
Leren respect te hebben voor elkaar. (2x)
Limburg voor alle Limburgers die zich aan willen passen (2x)
Local communities
Meer aandacht voor onze ouderen in verzorgingstehuizen (2x)
Meer controle op regels (milieu, verkeer, afval) en veiligheid. (2x)
Meer politie en handhaving (2x)
Meer politie en toezicht. (2x)
Meer sport op scholen (2x)
Meer voor ouderen financiën en wonen (2x)
Meest centraal tussen andere landen. (2x)
Milieu (2x)
Milieu:overlast van verkeer (2x)
Millieu (2x)
Minder dieren in de stal maar naar buiten, dan hebben zij ook een fijner leven voordat zij
geslacht worden (2x)
Minder megastallen (2x)
Muziek (2x)
Natuur (2x)
Natuur en bejaarde zorg
Nederlandse en er ook een LTS komt (2x)
NIET toerisme: je kunt nu al niet fatsoenlijk, zonder lastig gevallen te worden door wielrenners,
door Z-L gaan (2x)
Op de inwoners!!! De rest van de onderwerpen krijgt al meer dan hun deel! (2x)
Openbaar vervoer (2x)
Ouderen husvesting (2x)
Respect voor de medemens en voor de natuur (2x)
Respect voor elkaar (2x)
Schone lucht (2x)
Techniek
Toegankelijkheid (2x)
Veilgheid (2x)
Veiligheid (3x)
Veiligheid en criminalitiet (2x)
Verkeer en veiligheid (2x)
Verplaatsen en verbieden coffeeshops (2x)
Verzorgingstehuizen en ouderen voorzieningen met name in Venray (2x)
Wachtlijsten in ouderenzorg, de huidige werkende generatie 45-70 jaar werkt veel te lang (soms
meer dan 50 jaar en dan pas met pensioen kunnen) (2x)
Weerkgelegenheid (2x)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet (2x)
Werkgelegenheid
Werkgelegenhied
Wind en zonne energie
Wonen
Woningbouw (2x)
Woongelegenheid (jongeren)
Zie vraag 1.
Zorg voor ouderen (2x)
Zorgen dat de Wsw weer wordt ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking (2x)
Zorghuizen voor dementie (2x)

Toelichting
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

1: Meer oudertijd voor het opvoeden van kinderen.
2: Betere ouderenzorg door geklusterede ouderen woningen
3: Veiligere omgeving door meer politie op straat (2x)
1: Nieuwe ondernemers dus meer werkgelegenheid.
2: Gezondheid en sport zijn onafscheidelijk, vooral sport meer aandacht geven door b.v. meer
subsidie voor jonge sportbeoefenaars en ook voor senioren.
3: Limburg is zo mooi!!! Van Zuid tot Noord. Houdt dat zo en bescherm dat mooiste. Dus veel
toerisme. (2x)
1. We willen Limburg toch op de kaart zetten. Geef nieuwe ondernemers dan een kans. Het
biedt werkgelegenheid en aanzien.
2. Inzetten op toerisme. Met name Noord Limburg blijft achter. Hier kan een inhaalslag worden
gemaakt.
3. Ik kan me vergissen maar volgens mij (buiten Maastricht) ligt de kwaliteit van het genoten
onderwijs van de Limburger, achter bij de rest van Nederland. Zorg dat de volgende generatie
voldoende mogelijkheden heeft om te studeren, zich te ontwikkelen, maar ook dat de Limburger
in de toekomst blijft in Limburg.
Belangrijk om ondernemerschap te blijven stimuleren (2x)
Inzetten op ondernemers, hen wel de mogelijkheid geven. de ondernemer wil wel. Onderwijs in
elke plaats mogelijkheid geven (2x)
Meer aandacht voor de mensen met een bepering. (2x)
Meer bedrijven in limburg onderwijs zeer belangrijk mening gegeven (2x)
Mensen in Venray staan super lang op de wachtlijst om opgenomen te worden. Hebben indicatie
voor gesloten woonvorm, maar er is geen plek door spoedjes enz. de zorghuizen zijn afgebouwd
(schuttersveld) en bij het nieuwe onderkomen de MUlder is al een wachtlijst van meer dan 9
maanden. De werkende generatie die nu voor deze ouderen thuis zorg, lopen over. Mogen
werken tot bijna 70 jaar en hebben dan 50 jaar arbeid verricht. Het is maar de vraag of zij dit
volhouden. . (2x)
Nogmaals we worden volgens de media steeds ouder maar de zorg voor oudere wordt steeds
slechter .Gezondheidzorg is puur handel geworden. Geld gaat voor de zorg. zonder geld ook
geen goede zorg. (2x)
Om deze prettig leefbaar te houden of maken daar waar nodig (2x)
Scholing houd je fris (2x)

13

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=332)

90%
80%
70%

2,1

60%

2,5

50%

2,8

40%

2,9

30%
20%
3,9

10%

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

Inzetten op duurzame
energiebronnen zoals zonne- en
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 (48%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,1).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•

Geen (2x)
Houdt onze waterhuishouding schoon. (2x)
Inzetten op innovatie
Inzetten op waterstofgebruil op grote schaal
Komen allemaal bedrijven, dus ook meer werknemers, drukker op de weg. En daar zijn de
wegen omgeving A73 nog helemaal niet op berekend. Is er iedere werkdag in ochtend en
avond erg druk en wachttijd. (2x)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Maar ook gas, is de zuiverste energie tot nu toe. Waarom niet van Rusland betrekken. Ik ben
een europees denkend mens, maar deze organisatie is te theatraal bezig geweest naar
roemenie, Polen en Hongarije en Nu nog Oekraine. (2x)
Minder regels, duidelijkheid. (2x)
Minder regels, zodat het voor iedereen fijn blijft om te werken. (2x)
NIET natuur: er is al teveel onnodig veranderd onder het mom van "terug brengen naar de
natuur" (2x)
Ophouden met al dat milieu gedoe. Laat ieder zijn weg gaan / stop dat geneuzel met regels.(2x)
Schoon in Venray Geen Broedplaast van overtolig rommel (2x)
Verbeteren luchtkwaliteit, bij wegen en boeren (2x)
Weet niet

Toelichting
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

/
1:Zonne- en windenergie zijn veel minder milieubelastend dan b.v. warmtewisselaars.
2: Ook veel beter voor de toerist!!
3: Er valt nog genoeg te verdienen op recycling. (2x)
1. Als we willen voorkomen dat de Limburger elders zijn woongelegenheid zoekt, zet dan in op
de kwaliteit van het woongebied. Anders neemt de vergrijzing nog meer toe.
2. Dit sluit aan bij1. en 2.
2 en bij overheid (2x)
3: zonne- en windenergie zijn zeker beter dan kolen. Maar of dit ook opgaat voor gas weet ik
niet. Voordat er zonne- en windenergie geoogst kan worden, is er al milieuvervuiling bij het
maken van zonnepanelen of windmolens. In feite moeten alle, ook de productieprocessen
betrokken worden in de berekeningen van milieuvervuiling door de diverse energie leverende
bronnen. (2x)
Deze antwoorden zijn te veel richting gevend om te benatwoorden
Deze thema's geven toekomstig meer duurzaamheid (2x)
Een en ander moet natuurlijk wel betaalbaar zijn/worden (2x)
Eigenlijk zijn alle 4 deze onderwerpen even belangrijk. (2x)
Niet alleen aan mensen met geld overlaten; wordt de kloof nog groter. (2x)
Stoppen met de log er zijn stallen te veel, gezondheid burgers. (2x)
Waarom moet iedereen op hoge kosten gejaagd worden, als niet eens bewezen is dat het milieu
hierbij gebaat is. Waarom geen waterstof auto`s. Waarom geen gas, blijven. Iedereen wordt op
hoge kosten gejaagd door motoren die dit moet vervangen, en nog maar de vraag is of dit werkt.
Waarom per wijk geen windmolen plaatsen en deze zelf laten bekostigen. Zoals bv. nu in
Friesland al het geval is. (2x)
We hebben in Nederland een prima gasnet Dit moeten we blijven gebruiken. Via het net de
oplossing vinden voor milieu b.v. gas met water stof .Zonne panelen en warmte pompen is ook
niet de juiste oplossing. (2x)
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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

(n=321)

2,1

3,0
3,4

Ander onderwerp

Inzetten op een meer digitale
overheid zodat men meer
zeken 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 en niet hoeven
steunen op de overheid

3,7

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

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

3
2
1

Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid." wordt " Inzetten op een
krachtenbundeling van overheid (meer samenwerking tussen gemeente, provincie, arbeidsmarkt,
onderwijs" het vaakst op de eerste plaats gezet (44%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item
(1,9).

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

Actief informeren, zowel digitaal als zeker ook per post (2x)
Adaptief vermogen van verschillende overheden
Bindend provinciaal referendum (2x)
Decentraliseren en meer verantwoordelijkheid bij mensen leggen
Deelname van alle burgers. Oud. Allochtoon etc (2x)
Denk toch eens practisch, en niet alleen geld. (2x)
Digitaal stemmen (2x)
Er voor zorgdragen dat iedereen zichzelf kan redden zodat ze niet afhankelijk zijn van steun van
de overheid (2x)
Geen idee (2x)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het vervullen van openbare taken zoals openbaar vervoer, vereenvoudiging van wetgeving.
Duidelijke afspraken met richtlijnen. (2x)
Hulp bij aangepast werk
Inzetten op eerlijkheid en transparantie. (2x)
Inzetten op MINDER digitale overheid. Praten van mens tot mens levert veel meer op.
Inzetten op...:Stop!!!! VERPLICHTEN!!! (2x)
Keuze burgemeester (2x)
Leeg loop kleine kernen (2x)
Maatwerk en beter benader/bereikbaar
Maatwerk leveren aan sereen met een zorgvraag (2x)
Meedenken met oudere en hulpbehoevende mensen (2x)
Meer informatie verstrekken via post en niet digitaal. (2x)
Meer verdraagzaamheid tussen de "nieuwe" Limburgers en de autochtone inwoners (2x)
Minder digitaal, want jullie teksten zijn onleesbaar en onwerkbaar (2x)
Minder regels, meer gezond verstand (2x)
Openbare orde, veiligheid en ondermijning
Overheid als voorlichter, meedenker, medeuitvoerder voor individu en /of groepring, geen
hokjesdenken meer
Provinciegrenzen opheffen wantdeze grenzen beperken de ontwikkeling (2x)
Samenleving van de Gemeente Naar de Overhied Wat Doet Hij ? (2x)
Schep duidelijkheid in wat het bestuur kan en ook absoluut niet zal doen! (2x)
Service van overheid verbeteren richting de klant
Solidariteit (2x)
Weet niet
X (2x)
Zie vraag 1. Vertrouwen is verloren voor de huidige politieke partijen.
Zorg voor burgers die zich niet zelf kunnen redden
Zorgen dat krimp minder wordt in provincie (2x)
Zorgen voor stemplicht (2x)
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1/2: Plaatselijke denk/werkgroepen mee laten doen om hun eigen omgeving leefbaar te houden
en minder afhankelijk zijn van de overheid.
3: Digitaliseren neemt steeds grotere vormen aan dus wordt dit een noodzaak. (2x)
Als er meer samenwerking komt bv een loket waar iedereen bevoegd is om informatie te halen
als iemand wat vraagd bv aanpassing woning (2x)
De ov (2x)
Er vallen veel mensen buiten de boot, die niet mee kunnen (2x)
Er wordt veel te gemakkelijk vanuit gegaan dat burgers zichzelf kunnen redden, eventueel met
hulp van mantelzorg, voor bepaalde groeperingen zou wat meer steun van de overheid goed zijn
(zonder nu weer gelijk een verzorgingsstaat te worden). (2x)
Inzetten op een overheid die vooroploopt en niet achter de feiten aanloopt.
Laat elke gemeente met burgers eigen initiatieven nemen, die een goed resultaat geven voor de
mensheid en de maatschappij. (2x)
Nu veel te veel loketten, die allemaal langs elkaar werken. Burgers kunnen dan ook steeds meer
zelf. Deregulering 3.0 (2x)
Overheid en burgers moeten samen tot besluiten komen. Overheid alleen heeft geen draagvlak
en burgeres alleen leidt tot het recht van de sterksten (of rijksten).
Digitale overheid is voor jongeren geweldig, maar zeker de helft van de bevolking is ouder en
digitaal niet zo kundig. Daarnaast werkt persoonlijk contact toch altijd het fijnste. (2x)
Slechts 1 punt te noemen. Maar ik moet blijkbaar drie opties kiezen. Keuze 2 en 3 puur ingevuld
omdat het moet van het invulformulier.
We moeten in het totaal veel meer gaan samen werken. De overheden zijn nu een groot traag en
log lichaam. het moet veel beter en sneller. (2x)

18

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.

(n=264)
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90%
80%
70%

2,1

2,1
2,4
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50%
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20%

3,6

10%
0%
Inzetten op betere
Inzetten op het
Inzetten op een meer
digitale
verzamelen van
toezichthoudende in
computervaardigheden computergegevens door plaats van regelende rol
voor de Limburgers
gebruik te maken van
van de overheid op
(leren computeren of technologieën om de technologie, internet en
programmeren)
leefbaarheid en
computers
bereikbaarheid van
Limburg te verbeteren

Ander onderwerp

3
2
1

Bij vraag " 5 Een digitale sprong in de toekomst. Rangschik naar belangrijkheid." wordt " Inzetten op
een meer toezichthoudende in plaats van regelende rol van de overheid op technologie, internet en
computers" het vaakst op de eerste plaats gezet (39%). Gemiddeld hoogst scorende items zijn
“Inzetten op betere digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of
programmeren) en Inzetten op een meer toezichthoudende in plaats van regelende rol van de
overheid op technologie, internet en computers”(2,1).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•

Betaalbare digitale ontwikkelingen (2x)
Betere beveiliging, afwijkingen hoger beboeten! (2x)
Beveiliging van digitale (persoonlijke) data tegen cybercriminelen. En voorlichting van burgers
over de veilige omgang digitaal gestuurde apparatuur en data (2x)
Digi consulenten
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzame infrastructuur - glasvezel (2x)
Er voor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen wat inhoudt dat mensen behalve via de
digitale weg ook gebruik kunnen blijven maken van papieren info b.v. voor hun
belastingaangifte voor het aanvragen van formulieren waardoor ze op de hoogte kunnen blijven
waar ze terecht kunnen bij problemendta betekend dat (2x)
Geen (2x)
Geen taak van de provincie (2x)
Het tegenhouden van vooruitgang in technologie (2x)
Hou het wel simpel, niet iedereen snapt de digitale snelweg (2x)
Inzetten op grensoverschrijdende digitale brainport (2x)
Inzetten op meer digitale beveiliging
Juist de gemeente minder op afstand en meer naar de voorkant. Human to Human.
Laaggeletterdheid verminderen (2x)
Mensen die geen computer hebben mogelijkheden geven (2x)
Minder digitalisering. Ik spreek liever een echt persoon! (2x)
Niet door de politiek laten bepalen. onbetrouwbaar,
Oog hebben en houden voor mensen die niet zo digitaal (kunnen) zijn (2x)
Oudere mensen ondersteunen (2x)
Privacy bewaken (2x)
Toezicht houden op data en er voor zorgen dat deze veilig zijn. (2x)
Virtual Reality & Mobility
Voorkomen misbruik nieuwe technologie (2x)
Waarborg en informatie tegen privacyschending en verkoop van gegevens.
X (2x)

Toelichting
•

•
•
•
•
•

•
•

Alles digitaal met elkaar verbinden klinkt geweldig, maar veel mensen hebben niet in de gaten
dat door bv een draadloze onbeveiligde printer of via een onveilige smartphone app
cybercriminelen je pc of telefoon kunnen binnendringen en zich allerlei data en passwords toe
kunnen eigenen. Voorlichting en educatie op dit gebied is gewenst. (2x)
Belangrijk hier zijn ook duurzame infrastructuren om toekomstbestendig te blijven. (2x)
Computervaardigheden je meer eigen maken zodat je weet waar je mee bezig bent. (2x)
De overheid is en regelneef ook over niet zulke belangrijke dingen wij zijn geen mensen zonder
verstand l genoeg om zelf te regelen laten ze zich bezig houden met het land (2x)
Door de digitalisering worden we meer kwetsbaar. Dat is gebleken bij al die hacks bij banken en
bedrijven. Digitalisering vereist ook investeren in de veiligheid. (2x)
Het mag niet zo zijn dat de vooruitgang van de techniek voor enkele mensen is weggelegd. En de
gewone mens goed genoeg is om te betalen. Denk aan de farmacie, aan de wetenschap, aan het
milieu. De gewone mens is soms erg vindingrijk, denk aan waterverontreiniging, een persoon
heeft het uitgevonden om hier iets prachtigs voor uit te vinden. Je hebt hier geen logge instanties
voor nodig. Dit geldt ook voor de medische wetenschap. Er zullen vast goeie dingen uitgevonden
worden. Maar het indruk maken en kennis teweeg brengen en de grote der aarden bereiken.
Dan mag het ook duur zijn. Waar blijft de gewone mens? (2x)
Hier kan ik geen verstandige toelichting op geven. (2x)
Inzetten op deelname van burgers in de regulering. mensen zijn bereid mee te denken en ook
mee te doen (2x)
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•
•
•

Inzetten op het verzamelen van computergegevens is oké, maar ik hecht ook veel waarde aan
privacy. Dus veel data binnenhalen is oké maar dan wel geanonimiseerd (persoon valt niet terug
te halen)
Onduidelijk voor me wat het doel is van rangschikking van deze punten. Zie geen vraag, doel oid.
Spam, oplichting e.d. nodigt uit tot terughoudendheid van gebruik van bv internet (2x)
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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 15 oktober 2018
418
4,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*
5
25 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 4,7%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 4,7%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier wel 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.

24

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. TipVenray
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 Venray vergroten. Via
het panel Tipvenray.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Venray hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op tipvenray.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.
TipVenray.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.
TipVenray.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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