Publieke raadpleging onder de inwoners van Mook en
Middelaar over de agenda van de Limburgers
22 mei 2019
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Samenvatting
Stel u hebt het voor het zeggen als baas van de Provincie Limburg. U krijgt de mogelijkheid om de
onderwerpen te benoemen waar Provincie Limburg, lokaal dan wel regionaal, de komende tijd
meer aandacht aan zou moeten geven.
Op vraag "1 Waar zou u als baas van Limburg op inzetten? " benoemt 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 het gemiddeld hoogst scorende item (2,5).
Bij vraag "3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie " het vaakst op de eerste plaats gezet (41%).
Dit is ook het gemiddeld hoogst scorende item (2,2).
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 (41%). Het gemiddeld hoogst scorende item is
‘Inzetten op het meedoen en meedenken door alle burgers in de samenleving’ (2,0).
Bij vraag "5 Een digitale sprong in de toekomst. Rangschik naar belangrijkheid." worden "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" het vaakst op de eerste plaats gezet (35%). Het zijn ook beide het gemiddeld
hoogst scorende item (2,1).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Mook en Middelaar, waarbij 98 deelnemers uit de
gemeente Mook en Middelaar 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=96)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (3%)
Ik zou inzetten op (91%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armoedebestrijding
Behoud karakteristiek (Zuid-)Limburgs karakter
Bestaande bouw verbouwen voor jongeren en meer plekken teruggeven aan de natuur
Bestaanszekerheid en werkgelegenheid in de toekomst voor iedereen
Bestrijding criminaliteit O.a. drugs
Beter omgaan met Gemeenschapsgeldi
Betere veiligheid
Centrale ligging/rol tussen Duitsland en België
Cultuur en natuur. En de woekering van bedrijventerreinen tussen gemeentes in.
Duurzaam leven, natuurontwikkeling (dus ook de landbouw), monumenten en bereikbaarheid
Duurzaamheid (3x)
Duurzaamheid (en minder op intensieve landbouw en toerisme)
Duurzaamheid en natuurbehoud
Duurzaamheid en welzijn
Duurzaamheid, gezondheid, werkgelegenheid.
Duurzaamheid(ook aandacht en info voor mensen met kleine beurs) verbinden van mensen en
aandacht voor verdrijving van eenzaamheid.
Duurzame ontwikkeling
Economie en handhaving
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een A73 die wat veiliger wordt
Een sterkere positionering met betrekking tot kunst en cultuur
Energie neutraal VS. Natuurtoerisme
Het terugbrengen van kwalitatief openbaar vervoer, sinds Arriva concessiehouder is, is het
ondermaats!
Huisvesting en begeleiding ouderen met alleen aow
Inspelen op vergrijzing, toegankelijkheid voor mensen met een beperking (VN verdrag)
Investeren in de energie transitie
Klimaat, werkgelegenheid, infrastructuur (OV), onderwijs, sociaal domein
Leefbaarheid binnen de gemeentes omtrent de oudere bewoners. Groenvorziening verbeteren.
Plekken voor jongeren te organiseren.
Leefbaarheid en woongenot
Leefbaarheid in de kernen in het landelijk gebied
Leefbaarheid in de kleine kernen
Leefbaarheid in de kleine kernen, mileu
Leefbaarheid voor alle bewoners
Meer jongerenhuisvesting
Meer politie en BOA's op straat.
Meer politie in Limburg en speciaal in de kop van Noord-Limburg
Meer politie!
Meer toezicht op op het naleven van regels op meerdere vlakken.
Milieieu en welzijn
Milieu bewust ondernemen
Milieu vriendelijke energie
Milieu, duurzaamheid, gastvrijheid
Minder vuilnis op straat, bijvoorbeeld sigaretten peuken die filters, en dan de overlast van
honden die in je tuin poepen en die ze meer los willen laten lopen
Mobiliteit (2x)
Nadruk op natuur, hondvriendelijk (geen vuurwerk zal veel toeristen trekken), bourgondische
karakter behouden, veel aandacht voor regionale kunstenaars
Natuur en landschap en duurzaamheid
Natuur, milieu, socialisering van de maatschappij
Natuur, verjonging, wat meer hip maken weg met oubolligheid
Normaal taalgebruik en geen lege terminologie
Op een betaalbare huizenmarkt voor starters en alleen staand3
Openbare Natuur
Opheffen provincie
Opheffen provincies als overtollig bestuursorgaan
Ouderen
Ouderen en vrijwillegerswerk met of zonder betaling. En zorgverlening
Ouderenzorg, woningen
Problematiek stad land
Recreatie (2x)
Recreatie en toerisme
Samenwerking met de andere provincies, openstellen naar de rest van nederland
Sociale ongelijkheid
Sociale participatie
Stimuleren verduurzaming, goede WMO en sociale voorzieningen lokaal en werkgelegenheid
Toerisme
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid
Veiligheid en millieu en verkwisting van gemeenschaps geld.
Veiligheid voor ondernemers en bewoners
Veiligheid: meer blauw op straat
Veiligheid/ grenscriminaliteit/ meer politie
Verbeteren leefbaarheid dorpen
Verbetering economisch én democratisch klimaat in Limburg
Verbindingen
Verduurzaming
Vergrijzing en leegstroming
Verjonging, nieuw economisch centrum aantrekkelijk maken. Het hoopt op in de randstad, dat
maakt het wellicht steeds interessanter om in Limburg te vestigen.
Verkeer, vervoer, leefbaarheid
Waarborgen en kansen, de unieke eigenschappen benutten zonder ze te verkwanselen
Welzijn van mens en dier/milieu en het aanpakken van overlas zoals * vuurwerk .
Werkgelegenheid
Werkgelgenheid/duuraamheid uitbreiden, vergroten woon aanbod noord limburg
Zelfstandige inwoning van huizen, waar mogelijk(ouders bij kinderen enz.)
Zonneenergie, waterstof en alle andere alternatieven voor fossiele brandstoffen, veiligheid,
betaalbaar wonen, infrastructuur
Zorg voor ouderen beter toegankelijk maken
Zorg... Onderwijs.. Veiligheid

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

•

•

•
•

*mensen willen gehoord worden en dat gebeurd nu totaal niet, elk jaar weer grote
overlast en leed met de jaarwisseling en hier in Limburg kunnen we er helemaal een
potje van maken..
Doordat de Burgemeesters keer op keer maar toestemming afgeven om ook het jaar
door vuurwerk te mogen af te steken begrijpen mensen niet.. Begin van de
kermis,einde kermis voetbal clubje heeft wat gewonnen ga zo maar door.. Zeer veel
dierenleed !
Als provincie hebben wij veel voordelen qua ligging en taal. Duurzaamheid
overnemen van de Duitse buren, gezondheid is in negatieve zin in de publiciteit
geweest, imago opkrikken. Het leven in Limburg is in een prachtige rustgevende
provincie. Toerisme is de toekomst voor een natuurlijke beleving in eigen land. Weg
uit de drukte, welkom in groen, gezond, vruchtrijk Limburg.
Bevorderen van leefbaarheid door onder andere de gemeenschapsactiviteiten te
stimuleren en te faciliteren maar ook duurzaamheid bevorderen.
De stad maakt zich niet verantwoordelijk voor haar platteland. Profiteert ervan maar
omarmt het niet. met name Maastricht. zou een vb moeten nemen aan Venlo.
verder is er een kloof van onbegrip tussen de boer en de stadmens die steeds vaker
op het platteland zijn stadse levensstijl wil opdringen. de provincie zou het
boerenbedrijf krachtiger moeten steunen in het accepteren en adapteren van deze
belangrijke (belangrijkste?) bedrijfstak in de provincie. Ook hier dringt de stadse
smaak en supermarkt het platteland haar stadse opvattingen op ten nadele van de
kwaliteit van het platteland vanwege de door prijs gedreven opschaling van onze
landbouw
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•

•

Het "merk" Limburg is sterk. Het is bekend als Bourgondisch, wat exotisch en
bijzonder. Dit kan veel beter uitgenut worden van Noord naar Zuid. Vaak wordt het
noorden daarbij helaas vergeten.
Nijmegen - Maastricht per trein is niet up to date, geen boemel treinen meer
Starters woningen van 2 ton zijn reel voor alleen staande starters er moeten ook
huizen bij van rond de 1 ton tot 1,5 ton!!!
Vertrouwen in de overheid als het apparaat dat streng doch rechtvaardig haar
besluiten neemt.
Dat er geen plaats is voor dubbele agenda's bij de overheidsbesturen.
Dat de overheid ook werkelijk recht doet aan haar uitspraak: "U als burger mag
meepraten"en vervolgen niet gewoon de weg blijft volgen die zij het beste vindt
voor de inwoners, en daarbij voorbij gaat aan de uitgesproken wensen van de
inwoners.

•

Ik h

•
•

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=90)

80%
70%
60%

2,5

2,5

50%

2,8

40%
30%

3,3

3,3

20%
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

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 het gemiddeld hoogst scorende item (2,5).

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

*Welzijn van de mensen
Armoede bestrijden
Betere toegankelijkheid voor ouderenzorg
Culturele actviteiten en voldoende groen in buurten
Duurazaam wonen
Duurzaamheid (3x)
Duurzaamheid, zonnenpanelen etc. groene energie
Een veilige en groene samenleving
Energie neutraal
Focus op gezondheidszorg
Goede informatie voorziening voor kleine startende ondernemers .
Gratis openbaar vervoer
Hulp en zorg voor ouderen en minimabeleid aanpassen. Rechtsgang opnieuw vaststellen
Inzetten op meer preventie en oplossen criminaliteit
Kunst en cultuur
Leefbaarheid in de kernen
Lefbaarheid dorpen
Limburg als innovatieve speeltuin voor de energietransitie, stimuleer de groene energie!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milieu (2x)
Milieu (snelheidsbeperkingen opleggen aan auto’s, e.d. op de toeristische routes) jongeren
behouden in kleine kernen
Milieu vriendelijke energie
Natuur en Duurzaamheid
Natuur, milieu, afschaffen bio-industrie
Natuurbehoud
Opheffen provincie
Opheffen provincies als overtollig bestuursorgaan
Politie
Sociale ongelijkheid
Veiligheid en rust
Verduurzamen van particulieren huizen en openbare lekken
Vergrijzing en leegloop platteland
Waarborgend ruimteliijk beheer:goede afstemming het geheel van infrastructuur, wonen,
ondernemen, recreeeren en groen en natuur
Woningen voor starters en ouderen

Toelichting
•

•
•
•

* Welzijn van de mensen, goede niet uitgeklede zorg voor ouderen zoals het vroeger was.
Mensen hebben het erg druk met het dagelijks leven en hebben bijna geen tijd meer over om op
adem te komen dank zij de overheid die de zorg op de schouders van de kinderen heeft gelegd
met een mooi woord " mantelzorg.."
P.S. de eerste drie onderwerpen hebben totaal niks met kwaliteit van het leven te maken
Geen
Meer en beter onderwijs is altijd belangrijk, en een gezonde geest in een gezond lichaam zorgt
voor een beter en langer leven.
Vind dat er betere scholing moet zijn in Limburg in vergelijking tot de rest van ons land.
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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=83)

90%
80%
70%

2,2

60%

2,5

50%

2,8

2,8

40%
30%
20%
3,9

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 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 (41%).
Dit is ook het gemiddeld hoogst scorende item (2,2).

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

Bescherming van de laagste inkomens waar het gaat over verduurzaming
De boeren met rust laten.
Gezond verstand gebruikenbk
Inzetten om luchtvervuiling en geluidsoverlast tegen te gaan (auto’s, motoren, treinen)
Realisatie dat natuur economische waarde heeft
Voorkomen klimaatveranderingen (wateroverlast, hittestress, etc.)
Waterbeheersing voor drinkwater en huishouden en natuur
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Toelichting
•
•
•
•
•

Allen belangrijk, dit zou het speerpunt moeten zijn mi
Duurzame energie ia ook goed maar wind en zon zijn beide niet zo duurzaam als beweerd, dus
een alternatief voor zou beter zijn als je dat wilt doen.
Geen
Ook inzetten op duurzame energie, dus liefst alle vier!
Voor een circulaire economie kunnen we ook mensen opleiden, wat m.i. nodig is in Limburg.
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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

2,0

2,0

3,3

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

3,6

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=76)

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 (41%). Het gemiddeld hoogst scorende item is
‘Inzetten op het meedoen en meedenken door alle burgers in de samenleving’ (2,0).

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

Beleid in alle gemeenten hetzelfde
Betere regeingleiders zoeken en niet mensen die bewust de boel bedriegen en alles bij elkaar
liegen
Bij vergaande digitalisatie ook waarborgen ( altrnatief plan B paraat )
Burocratie en papierwerk verminderen door aanvragen directer en korter te maken. Effectiever
werken
Duidelijkheid, bijvoorbeeld zorg dat het makkelijker wordt om er achter te komen wat hun
plichten / rechten zijn of hoe ze aan informatie komen, gebruiksvriendelijkheid, eenvoudiger en
flexibeler
Een beter sociaal vangnet voor zwakkeren
Gratis openbaar vervoer
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heldere scheiding taakgebieden provincie en gemeenten, lokaal wat en alleen provinciaal wat
moet
In hoeverre is zelfstandigheid van kleine gemeenten haalbaar?
Inzetten op meer politie
Inzetten op sociale rechtvaardigheid
Inzetten voor beter kontakt met de burger en politiek bestuur . Als provincie dient men het
leefmilieu voorop te stellen
Meer digitale overheid , maar met respect voor ouderen die geen digibeet zijn.
Meer steun aan de have nots
Minder overheden maar wel doelmatiger zonder verkwisting van geld en midellen
Minder regels minder Europa meer zelfstandig denken
Naast de digitale (onpersoonlijke) mogelijkheden de persoonlijke contacten in stand houden
Opheffen provincie als overbodig bestuursorgaan
Over de grens denken
Sociale participatie
Stimuleren zorgzame samenleving
VMinder egocentrisch

Toelichting
•
•
•

Dit is een middel, geen doel
Geen
Zelfredzaamheid van burgers is te vaak gelijk aan een terugtredende overheid. Tegelijkertijd
houdt de terugtredende overheid wel vast aan haar sturende rol en heeft nog niet geleerd los
te laten.
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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.

2,1

2,1
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%
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70%
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40%
30%
20%
10%
0%

(n=63)

3
2
1

Bij vraag "5 Een digitale sprong in de toekomst. Rangschik naar belangrijkheid." worden "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" het vaakst op de eerste plaats gezet (35%). Het zijn ook beide het gemiddeld
hoogst scorende item (2,1).

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

Digitalisering maakt de provincie nog meer overbodig dan zij nu al is
Glasvezelkabel voor heel Limburg
Goede landelijke samenwerking op digitaal gebied
Inzetten op het mogelijk maken dat je ten aller tijden de belangrijke dingen kunt regelen
buiten de computer om.. *
Laat dit aan het bedrijfsleven over, de overheid heeft alleen een ethische rol
Meer aandacht vanuit gemeente naar de bewoners toe.
Overheid moet een regelende EN toezichthoudende rol spelen.
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•
•
•
•
•

Privacy bescherming en het beperken van verzamelen van gegevens met name door de
overheid
Privacy bewaken en infrastructuur glasvezel e.d.
Veilig omgaan met de gegevens en deze doelmatig gebruiken
Veiligheid en privacy waarborgen via de digitale wegen.
Voor diegene die niet kunnen computeren, wel de mogelijkheid bieden om mee te mogen
denken

Toelichting
•

•
•
•
•

* Inzetten op het mogelijk maken dat je ten aller tijden de belangrijke dingen kunt regelen
buiten de computer om..Denk hier bij aan de vergrijzing van de mensen het wordt steeds
moeilijker als je ouder wordt.
2 en 3 ben ik niet mee eens maar moest dit invullen om door te kunnen gaan "verplicht" geen
goede zet om dat zo te programmeren..
Dit zou niet mijn doel zijn, in het zorgen van een veilig en sociaal milieu kan dit een middel zijn,
echter geen speerpunt van beleid
Geen
Heb het idee dat Limburg hierin achterloopt.
Het risico van een digitaliserende overheid zijn de digitale mislukkingen als blijkt dat de
maatschappelijke werkelijkheid teveel uitzonderingen kent. dat leidt tot irritatie tussen burger
en overheid en vergroot de afstand bestuur tov burger
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2. Onderzoeksverantwoording Burgertop Limburg
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Burgertop2018
De agenda van de Limburgers
I Kwaliteit van Leven
II Milieubewust ondernemen
III De nieuwe overheid
IV Een digitale sprong in de toekomst
10 september 2018 tot 28 oktober 2018
98
9,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
15 februari 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 9,9%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 9,9%
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 Burgertop Limburg
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.

18

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. TipMookenMiddelaar
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 Mook en Middelaar
vergroten. Via het panel TipMookenMiddelaar.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Mook en
Middelaar hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipmookenmiddelaar.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.
TipMookenMiddelaar.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.
TipMookenMiddelaar.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Politie’, ‘Religie’ en ‘Vakantie’.
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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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