Publieke raadpleging onder de inwoners van Brunssum
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.
Bij vraag "1 Waar zou u als baas van Limburg op inzetten?" benoemt 86% van de respondenten met
een onderwerp, waaronder ‘milieu’ en ‘verbinding’.
Bij vraag "2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op meer
onderwijs en individuele scholing per Limburger" het vaakst op de eerste plaats gezet (29%).
Gemiddelde hoogst scorende item is ‘Inzetten op meer onderwijs en individuele scholing per
Limburger’ (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 (49%).
Gemiddeld hoogst scorende item is ‘inzetten op duurzame energiebronnen zoals zonne- en
windenergie’ (2,0).
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 (54%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item
is Inzetten op een krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente,
provincie, arbeidsmarkt, onderwijs (1,8).
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 (44%). Gemiddeld hoogst scorende item is ‘inzetten op betere
digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of programmeren).’ (1,9).
Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Brunssum, waarbij 104 deelnemers uit de gemeente
Brunssum 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=98)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima (6%)
Ik zou inzetten op (86%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armoede
Armoede bestrijding, meer bedrijven naar Zuid-Limburg halen voor meer werkgelegenheid
Armoedebeleid
Banen (2x)
Bereikbaarheid, ecologie en duurzaamheid
Betere schuldhulpverlening
Beveiliging
Burgers laten deelnemen aan vergaderingen/besluiten Provinciale staten
Corruptie
Cultuur natuur veiligheid en werkgelegenheid
De jeugd en toerisme
De kwaliteit van leven
De zorg
Drugstoerisme en de criminaliteit tegengaan.
Duurzaamheid.
Duurzame mobiliteit, rijkdombeleid, gezonde levensstijl, goed onderwijs, mnentaliteitsomslag
Economie en ouderenzorg
Economie en woningmarktbeleid
Economie, mobiliteit, veiligheid en energietransitie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenheid
Energie en milieu
Euregio, tourisme, samenhorigheid, betere zorg en vooruitzichten voor armen en chronisch
zieken
Gemeenschappelijke binding in de eigen buurt (straat/dorp/stad)
Grensoverschrijdend OV (Brussel, Aken, Keulen, Dusseldorf), grensoverschrijdende
samenwerking, Zuid-Limburgse steden laten samenwerken en als één netwerk laten
functioneren.
Harde aanpakken van Den Haag die sinds de participatiewet alles op het bordje van de
gemeentes leggen zonder de benodigde gelden
Het toerisme
Het aan het werk zetten van zowel allochtone als autochtone werkelozen.
Het verkeer zodanig invullen zodat veel verkeer in dorpen en steden verkeers luw worden en het
uitbannen van zwaar verkeer niet meer in steden en dorpen
Hoge subsidie aan huiseigenaren (die nog hypotheeklasten hebben) bij het overschakelen van
gas naar electriciteit of Mijnwater
Ik zou vanuit mijn beroep gezien inzetten op meer menselijkheid, vooral bij alle
overheidsinstanties. In deze maatsschappij wordt vanaf 3 jaar al kinderen geleerd alleen vanuit
het denken te gaan leven. Het gevoel wordt de mens afgenomen eigenlijk al voor de geboorte.
Dit maakt van alle inwoners meer machienes dan mensen. Mijn vader schreef eens onder een
schilderij : GEVOEL + VERSTAND IS PERSOONLIJKHEID en die wijsheid is enorm correct. Als alle
energie alleen naar het hoofd en het denken gaat dan komt er vanaf de navel helemaal geen
energie. Dit is de reden dat er zoveel hartpatienten zijn, dementie, suikerpatienten,
psychiatrische patienten enzovoorts. Ook in de overheidsinstanties zie je steeds meer mensen
met een brun out. Niemand vraagt zich af hoe dit komt. Nou als baas van de Provincie zou ik de
mensen weer leren dat de balans tussen voelen + denken de toekomst is. Tegelijkertijd zal dit
opbrengen dat de hele provincie op den duur gezonder wordt
Kwalitatief goed en voldoende onderwijs.
Kwaliteit van leven (2x)
Leefbaar wonen, aandacht voor veiligheid,overlast em milieu
Meeer groen in binnensteden
Meer bedrijven naar Limburg halen.
Meer toezicht en beter onderwijs in achterstandswijken
Meer werkgelegenheid, ook voor niet gerechtigde die geen hulp krijgen van Gemeente of UWV,
Meer werkgelegenheid, ook voor niet uitkerings gerechtigde die geen hulp krijgen van Gemeente
of UWV, zoals ik.
Milieu- en klimaatdoelstellingen. Tegengaan zwerfafval prioriteit maken.
Milieubewust ondernemen, adviseren om minder vlees te eten, een Meat Free Monday in te
voeren bij bedrijven, kantines en restaurants. We moeten, van de intensieve veehouderij af
willen we een leefbare, gezonde aarde voor onze kinderen, kleinkinderen, voor alle levende
wezens nalaten!.
Minder azc
Misdaad bestreiding en ouderen zorg
Onzinnige verkeersmaatregelen. Bloembakke e.d. Digitale kamera werkt beter
Optimaal benutten recreëren in Limburg, behouden historische panden en groen
Orde handhaving
Regionale identiteit
Respect voor elkaar, normen en waarden betere leefomgeving.
Samen werking gemeenten
Sociale ontwikkeling.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toerisme (5x)
Toerisme - stimuleren bij innovatie - criminaliteit harder aanpakken - tegengaan van
vereenzaming bij ouderen - toezien dat goede zorg geleverd wordt
Toerisme, verkleinen footprint -> energiereductie, onderzoek naar andere manier van verdelen
geld, wat als door komst robots minder banen zijn, hoe verdelen wij zonder genoeg werk het
geld wat in omloop is....?
Tourisme en verkeer.
Veel groen
Veiligheid (2x)
Veiligheid en cultuur, milieu
Veiligheid en handhaving openbare orde
Veiligheid/ milieu
Veliigheid en zorg
Verfraaing stads en dorpsgezichten, verplicht slopen/opknappen van onderkomen
gebouwen/huizen
Werkgelegenheid (2x)
Werkgelegenheid / zelfstandigheid gemeenten en voorzieningenbeleid
Werkgelegenheid en handhaving in algemeen.
Werkgelegenheid en leefomgeving
Werkgelegenheid en toerisme
Werkgelegenheid en toerisme. Als er geen werkgelegenheid is loopt Limburg leeg
Werkgelegenheid euregio
Werkgelegenheid, ouderenzorg en veiligheid
Werkgelegenheid, veiligheid, veel natuur en groen, milieu, samen met de burers voor dit alles
zorgen
Werkgelegnheid
Zorg (2x)
Zorg en mantelzorg
Zorg, ouderen en jongeren, onderwijs, economie, groen en duurzaamheid
Zwerf afval hang jongeren

Weet niet (8%)
Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•
•
•
•

Die mensen komen in financiele problemen met de aflossing van de hypotheek
Dit fenomeen wordt nog altijd onderbelicht. Er wordt al snel gezegd, zelf schuld, en
meer van dergelijke uitspraken.
Door grenzeloze samenwerking met onze 'buren' zou er meer werkgelegenheid
kunnen zijn, wat Amsterdam is voor Nederland zou Limburg voor de euregio kunnen
zijn.
Er is veelal het gevoel van onveiligheid, (geluids) overlast door buren en o.a. cafés,
coffeeshops, asociaal rijgedrag etc.
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•

•

•

Hoe houden we de studenten in Limburg? Hoe blijft werkgelegenheid behouden?
Zeker na het niet doorgaan van Nature Wonder World, waarvan tot op heden niet
helder is waarom het project spaak is gelopen. T.a.v. zelfstandigheid gemeenten:
laat onafhankelijk onderzoeken of een fusie al dan niet benodigd is.Leg dit niet op
aan de gemeente en investeer in het behoud van lokale voorzieningen. Voorkomen
dat dorpen een spookstad worden.
Mensen krijgen een uitkering, hebben vaak een doelloos bestaan, werken zwart of
gaan diefstallen plegen, vandalisme uithalen, etc. als ze niet werken worden ze
gekort. werk kan zijn : groenvoorziening, in de zorg helpen, maak mensen nuttig. de
meesten willen dit .
Naast elk Provinciaal Statenlid een burger laten deelnemen aan
vergaderingen/besluiten. Dat wil zeggen gewone Limburgse burgers uitnodigen die
hun expertise/ervaring/kennis neutraal en los van alle politieke partijen een eigen
mening te uiten over de te verhandelen thema's en de te nemen besluiten om
zodoende een nog meer democratisch caracter te geven. Er is mijninziens voldoende
kennis van zaken en expertise aanwezig bij de gewone limburger met of zonder baan
( gepensioneerden) die een grote bijdrage kunnen leveren spontaan en zonder
politieke belasting. Dus voor elke Provinciaal Statenlid 1 gewone burger dus 1 op 1.
Wat ik me wel kan voorstellen dat hiervoor een bepaalde aantal regels moeten
worden opgesteld inkl een vergoeding/reiskosten etc.
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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=93)

80%
70%
60%

2,5

50%

2,7

2,6

40%
30%

3,2

3,4

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 (29%).
Gemiddelde hoogst scorende item is ‘Inzetten op meer onderwijs en individuele scholing per
Limburger’ (2,5).

Anders onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpak (drugs)criminaliteit door mentale weerbaarheid te kweken
Aantrekkelijkheid centra van de kleine steden
Armoede screenen
Behoud van Limburgse cultuur, natuur en erfgoed
Cultuur en natuur
Door de decentrale ligging in Nederland inzetten op nieuwe vormen van werken (thuiswerken /
deelkantoren) zodat mensen in limburg kunnen (blijven) wonen en op papier elders in het land
werk hebben
Duurzaamheid
Evenwichtig wonen
Invulling leegstand van winkels
Inzetten op meer behoud en verbetering van natuur
Kwaliteit van de gebouwde omgeving, natuur en landschap
Leefbaarheid
Leefomgeving
Meer sociale huurwoningen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milieu
Milieu, stofbestrijding, CO2 vermindering
N.V.T.
Natuur en milieu
Openbare orde handhaven en rust creëren
Ouderen zorg
Ouderenzorg
Veel meer inzetten op veiligheid
Veiligheid (2x)
Veiligheid voor de burger,dat ze rustig en veilig kunnen wonen op hun oude dag.
Werkelozen uit de uitkering helpen, zoals benoemd als boven
Werkgelegenheid.
Zorg voor gehandicapten en ouderen

Toelichting
•
•
•
•
•

Brunssum is een vrijstaat voor criminelen, egoïsten, verkeerszondaars, hufters (met en zonder
hond) en andere overlastgevers, omdat je hier Brunssum overal mee weg komt.
Dit geeft de burger moed om verantwoording van de Overheid te voelen
Er is een grote verscheidenheid. Het zuiden is erin geslaagd tot de minst bedeelde delen van het
land te behoren terwijl het noorden moet letten op leefbaarheid. Ambities wellicht intomen.
Er naar streven dat burgers wonen in een passende woning en aangename omgeving
Zorg ervoor dat jongeren hier willen blijven zodat we demografisch 'gezond' blijven
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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.
2,0
2,4
2,7
3,2

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.

3,9

Inzetten op duurzame
energiebronnen zoals zonneen windenergie.

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

(n=82)

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 (49%).
Gemiddeld hoogst scorende item is ‘inzetten op duurzame energiebronnen zoals zonne- en
windenergie’ (2,0).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•

Inventarisatie van Bedrijfsterreinen ,Beheer, onderhoud, controle milieuverguningen etc
Inzetten op opleiding, gezonheid en welzijn van personeel
Lagere kosten voor het aanbieden van afval; dan komt er minder zwerfafval
Meer groen in de stad, ook op parkeerplaatsen
Minder produceren van afval, bijv geen plastic verpakkingen meer en minder co2 uitstoot door
bv elektrische auto's, zuinigere machines etc
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Toelichting
•
•
•
•

Afstemming productie en evt. automatisering op de arbeidsmarkt, liefst flexibel zodat bij
laagconjunctuur de werkloosheid niet explodeert
De burger is m.i. meer bereid om mee te werken aan een goed milieu
De natuur moet beter beschermd worden door in de natuurgebieden geen wegen en huizen
meer te bouwen. Wijs drie streken aan waar nog gebouwd mag worden bijvoorbeeld alleen
nog in Parkstad en Maasticht en Noord Limburg. Bv Het heuvelland moet gevrijwaard blijven.
Inventariseren van alle Industrietereinen in Limburg, leegstand in kaart brengen,
milieuverguningen kontrole doorvoeren en handhavend optreden, zonodig slopen van lege of
onderndabele gebouwen in overleg met eigenaren en weer het terrein geschikt maken voor
nieuwe bedrijven, kortom de bedrijfsterreinen beter beheren plannen maken gericht op de
toekomst.
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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.
1,8
2,2

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=78)

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 (54%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item
is ‘Inzetten op een krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente,
provincie, arbeidsmarkt, onderwijs’ (1,8).

Anders onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Beter openbaar vervoer
Bewustwording creëren dat de democratie van onderop gedragen wordt. Democratie doe je
samen.
Burgers aan het werk zetten
Een bereikbare, zorgzame overheid
Euregio
Inzetten op het herstellen van de democratie zodat dit geen papieren letter blijft en de burger
weer het vertrouwen terug vindt in de politiek
12

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Inzetten op samenvoeging van gemeenten zeker in dichtbevolkte regio's (bv Parkstad)
Meer politie en de corrupte oude garde ontslaan
Meer vertrouwen opwekken bij de burgers en dat vertrouwen niet beschamen
Minder bureaucratie en betutteling
Minder invloed door politiek, meer door de burger.
Minder regels, richtlijnen en voorschriften
Open kijken of er andere wijzes zijn om te regeren en om te gaan met toekomstperspectieven
gemeenten, bijvoorbeeld verplicht stemmen of meer referenda geld concreter besteden aan
daadwerkelijke dingen waar burger iets aan heeft ipv zo veel uitgeven aan adviesrapporten en
bepaalde bureaus die ideeen bedenken die anderen vervolgens moeten uitvoeren. Luister dan
meer naar de burgers of zoek mensen met goede ideeen en investeer in hen ipv grote getalen
uitgeven aan rapporten waar niks mee gebeurd
Overheid minder diagonaal i.v.m. ouderdom
Stemmen 1 x 2 jaar, gouverneur/burgemeesters zelf kiezen

Toelichting
•
•
•

Een derde punt kan ik niet bedenken
Het Nederlandse openbaar bestuur moet samenwerken met de buur overheden. Wij moeten
veel meer inzetten op Europa
Veel gemeenten zijn in zichzelf gekeerd en kijken niet om zich heen (kerktoren denken), dat
moet echt anders.
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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
2,4

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.

3,6

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

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

(n=68)

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 (44%). Gemiddeld hoogst scorende item is ‘inzetten op betere
digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of programmeren).’ (1,9).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•

Denk meer aan het menselijk contact in plaats van alles te doen via computers
Deze ontwikkeling gaat vanzelf, groei mee als gemeente en provincie in deze ontwikkelingen,
maar let ook op dat het uiteindelijk banen zal gaan kosten, wat dan?
Digitale veiligheid staat voor mij op 1!
Gratis WIFI in heel Limburg
Hogere internet snelheid voor elke limburger min 100 MB
14

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedereen een hoge kwaliteit en internetsnelheid aanbieden min 100 MB
Inzetten op fysieke digitale infrastructuur
Minder overheid, meer burgerrecht, meer privacy.
Niet zo veel contacten met overheid alleen maar via computer vastzetten.
Rekening houden met ouderen die dit niet kunnen volgen0
Simpele zaken digitaal afhandelen ipv voor alles naar de gemeente moeten en je blauw betalen
Terugdringen van de digitaliteitsdrang van de overheden, inzetten op behoud van traditionele
wijzen van het regelen van allerlei zaken zonder computer
Veiligheid
Zo snel mogelijk kosteloos computerlessen aan 70-plussers aanbieden

Toelichting
•
•

•

Er wordt met contacten en voorlichting steeds meer verwezen naar div. "WWW....." Er zijn veel
mensen, zoals ouderen die geen computer hebben. Zet een of meer computers in trefcentra enz.
waar iedereen terecht kan en eventueel hulp daarbij nodig heeft.
Het verzamelen van computergegevens betekend nog meer spieken in ons privéleven en is
onwenselijk. Inzetten op betere digitale computervaardigheden: zo langzamerhand kunnen de
mensen ook hier echt wel internetten e.d. en bejaarden (sorry) hebben niet de toekomst dus
hoeven dit niet meer te leren.
Ze raken steeds verder achterop
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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 16 oktober 2018
104
9,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
14 februari 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 9,6%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 9,6%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als een indicatie.
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2.1 Onderzoeksmethode
Op 19 april 2018 is het plan van aanpak van de Burgertop Limburg 2018 gepresenteerd. Bij dit plan
van aanpak zijn de uitkomsten van het project Toekomst Lokale Democratie als leidraad gebruikt.
Van tevoren zijn zeven Statenwerkgroep bijeenkomsten georganiseerd en een expertisesessie. In
deze expertisesessie zijn verschillende ervaringen van andere burgertoppen besproken. Concreet is
naar voren gekomen, dat een Burgertop zonder inhoudelijk kader, het doel (deels) voorbij schiet.
De thema’s uit de door de samenleving gegenereerde Limburg Agenda 2030 worden bij de Burgertop
Limburg 2018 als inhoudelijk kader gebruikt. De Limburg Agenda 2030 is opgesteld door
vertegenwoordigers van (Limburgse) maatschappelijke organisaties. Bij de Burgertop Limburg 2018
wordt een verdiepingsslag gemaakt door deze thema’s te raadplegen en te meten bij de ‘normale’
burger.
Het plan van aanpak geeft ruimte om ideeën aan te dragen voor nadere uitwerking buiten de reeds
genoemde inhoudelijke kaders. Deze ruimte wordt gevonden door in de publieke raadpleging de
vraag te stellen:
‘Stel u hebt het voor het zeggen als baas van de Provincie Limburg. U krijgt de mogelijkheid om de
onderwerpen te benoemen waar Provincie Limburg, lokaal dan wel regionaal, de komende tijd
meer aandacht aan zou moeten geven?’
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In overleg met het organiserend comité en de Raad voor Toezicht is de vragenlijst van de publieke
raadpleging opgesteld. Tekstueel is de tekst gecheckt door stichting Lezen & Schrijven. Dit leidt tot de
volgende introductie:

Vorig jaar heeft de Provincie Limburg diverse Limburgers van allerlei organisaties
gevraagd wat zij belangrijk vinden. Daar zijn een aantal thema’s uit voort gekomen
waar we graag ook uw mening over willen horen.
De vier thema’s, die één voor één anders naar de toekomst van de provincie Limburg
kijken, zijn de volgende:
I Kwaliteit van leven.
II Milieubewust ondernemen.
III De nieuwe overheid.
IV Een digitale sprong in de toekomst.
Wat die thema’s precies betekenen leggen we verder in deze vragenlijst uit. Deze
vragenlijst is geen overhoring of examen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Als
uw antwoord of mening er niet bij staat dan kunt u zelf een antwoord toevoegen.
Met een begeleidend schrijven is de vragenlijst op 10 september 2018, via e-mail, verstuurd naar 33
TIP-burgerpanels, die de 33 afzonderlijke (Limburgse) gemeenten (van 2018) vertegenwoordigen.
Tegelijkertijd is een gerichte doelgroepenbenadering opgestart. Een soortgelijke vragenlijst is
verspreid via o.a.: de Limburgse Dagbladen, WijLimburg, VIA kranten, Ondernemend Venlo,
Jeugdwerk Limburg, Provincie Limburg, Burgerkracht Limburg, gastsprekers (Vivian Lataster, Simone
van Trier en Sander Kleiker), ambassadeur Nathan Rutjes, Burgertop Limburg, netwerken
voetbalclubs (VVV-Venlo, Fortuna Sittard en Roda JC), Jong Nederland en Maatschappelijk Netwerk
Limburg.
Een herinneringsmail is verstuurd op 27 september 2018. Alle respondenten vullen de vragenlijst
anoniem in.
De onderzoeksresultaten zijn ook op regionaal niveau te lezen op de website
www.burgertoplimburg2018.nl.
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2.2 Leeswijzer & selectie thema’s
Per thema kan de respondent een ranking aanbrengen. De thema’s, die besproken worden tijdens de
Burgertop Limburg 2018, zijn geselecteerd door te kijken naar de 1e keuze.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
20%

3,6

41%
23%

10%

27%
8%

0%
Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

Antwoord geoperationaliseerd
uit Limburg Agenda 2030

Mogelijkheid 3

Percentage respondenten
dat ‘mogelijkheid 2’ als 1e
keuze geeft’

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipBrunssum
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 Brunssum vergroten.
Via het panel Tipbrunssum.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Brunssum hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipbrunssum.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.
TipBrunssum.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.
TipBrunssum.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Politie’, ‘Religie’ en ‘vuurwerkverbod’.
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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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