Fusie
De mogelijk fusie in het zuiden van Limburg blijft actueel.
U zit aan tafel met de burgemeesters van Heerlen, Landgraaf en Kerkrade.

1. Wat zet u op de agenda?























- inventariseren inhoudelijke en financiële knelpunten voor de korte termijn = 5 jaar
- kunnen we aan de kwaliteitseisen voldoen, zo niet op die onderdelen intensieve
samenwerkingsprojecten
-wat vinden jongeren van een mogelijke fusie?
-waarom niet 1 centraal bestuur en lokale afdelingen voor de specifiek plaatsgebonden zaken?
Aantrekkelijk maken van de regio om je te verplaatsen per fiets. Veel veilige fietspaden omringd
door zoveel mogelijk groen. Toeristen kunnen de regio per fiets verkennen. Inwoners laten dan
de auto sneller staan.
Aantrekkelijk maken van de regio voor jonge gezinnen.
Advies om samen te werken op gebied van veiligheid, cultuur en bestuur
Begin met luisteren naar de burgers en ondernemers alvorens ongefundeerde besluiten te
nemen.
Belemmerende vooroordelen
Bespreken en in de publiciteit brengen van de voordelen voor de burgers
Betere samenwerking zonder te redeneren vanuit gemeentegrenzen maar vanuit de regio
Betrokkenheid van de burgers
Blijf 3 Gemeentes en ieder heeft concentratie van verschillende eye catchers
Communicatie met de gewone burger, veiligheid, afstemming van zaken b.v. onderhoud wegen,
winkelaanbod, drugsbeleid,
De 'bushokjesmentaliteit' in deze streek
De fusie
De fusie van de drie gemeenten
Onderwerpen om gezamenlijk op te trekken
De sterke en zwakke punten van deze fusie, maar vooral aandacht , dat je sterker bent , met drie
als alleen.
De toekomst - verleden loslaten en zeker de versnipperde politiek Landgraaf is nog steeds NIET
een, is nog steeds de oude 3 kernen
De voordelen en overeenkomsten en op welke gebieden al samengewerkt wordt. Dus het
positieve en dan is het lijstje nog te doen al een stuk makkelijker.
Decennia- lang werd dit gebied geregeerd door potentaatjes. Eerst onder bescherming van de
Kerk,
daarna onder die van de werkgevers/vakbonden en tegenwoordig door belangengroepen,die
zgn.het belang van de samenleving voor ogen hebben, maar
vooral het belang van instandhouding van zichzelf.
Decennialang is geprobeerd het herindelingsproces
van onderaf te stimuleren ( Samenwerken !!!!).Dit is
mislukt. Wij hebben geen zin dit proces nog jarenlang te gedogen. PROVINCIE neem uw
verantwoordelijkheid en dwing nu van bovenaf met de
u ter beschikking staande middelen de herindeling door.Met volledige steun van de
samenleving.!!!!!
Economische samenwerking (zoals LED)
Een burgemeester en een kantoor voor alle ambtenaren, kunnen er een hoop banen geschrapt
worden. Kunnen die zich laten omscholen naar beroepen waar een tekort dreigt aan
1






























werknemers. Scheelt een hoop geld.
Een grote fusie tussen alle steden van Parkstad.
Een inhoudelijke en zakelijke discussie over de voordelen en de eventuele nadelen bij een fusie
van deze drie gemeenten, waarbij de burgemeester van Kerkrade voor de koffie mag zorgen.
Eerlijke openheid van zaken en niet pas achteraf alles ter inzage leggen. Ik ben het erg oneens
met de voorvechters van gescheiden gemeenten. Een grotere gemeente kan meer doen.
Eerlijker communiceren met de burger. De inhoud van die krant van de provincie was
tenenkrommend. Vage alinea's, onwaarheden en veel blabla zonder essentiële informatie. Kijk
wat er leeft. Vraag het nadat alle punten bekend zijn. Velen zijn niet vergeten wat er met
Hoensbroek is gebeurd. En vraag iedereen boven de 18. De vorige keer werd krap 10% gevraagd,
niemand geeft aan hoe groot het aantal antwoorden was. Daarbij op dat moment was vrijwel
niemand op de hoogte van een geplande fusie.
En als het opgedrongen wordt... is nog een groter deel van de inwoners niet blij met de
gemeente waar men woont.
Fuseren een must
Fusie afkappen. Wordt toch niks en moet zo blijven als het is.
Fusie doen!
Fusie heel Parkstad.
Fusie Heerlen-Landgraaf
Fusie is belachelijk. Je moet kunnen samenwerken zonder de verplichte fusie.
Samenwerking is er.Dus GEEN fusie. Den Haag heft geen idee wat ze doen op lokaal gebied
Fusie Landgraaf Heerlen moet doorgaan. Kerkrade misschien op latere basis. Heerlen heeft op
gebied van werkelozen al meer dan voldoende om op te lossen op dit moment. Het is al moeilijk
genoeg om het dorpsdenken van de Heerlense politiek te veranderen. Zodat er meer en vlugger
word gehandeld om Heerlen weer aantrekkelijk te maken voor werkgevers en bezoekers enz.
Daar kunnen we het nog meer dorpsdenken van Kerkrade echt niet bij hebben.
Fusie moet een feit worden met een groot winkelhart en niet overal apart
Fusie plus Brunssum erbij
Fusie van een grote Parkstad
Fusie zsm doorvoeren
Fusiegesprek met maar een optie. FUSEREN en men moet zich realiseren wat het belang is van de
mensen die er wonen en niet hun eigen belang.
Geen eigenbelang maar SAAMhorigheid!
Geen fusie
Heerlen en Kerkrade moeten zich niet bemoeien met Landgraaf. Laat ze ieder voor zich zelf
zorgen
Heerlen landgraaf samenvoegen
Hele regio parkstad laten fuseren tot een grote gemeente
Herindeling of ongedaan maken
Of alle parkstad gemeenten dwingen en
Niet alleen landgraaf
Herindeling van de oostelijke mijnstreek, waarin alle verstedelijkte gemeenten betrokken
worden.
Op grond van het gemeenschappelijk mijnverleden annex herstructureringspolitiek is één
krachtige gemeente in dit gebied meer dan gewenst.
Het belang om samen te gaan, ik ben er voorstander van.
Het weren van bedrijfsauto's (busjes voor personenvervoer, apothekers auto's, werkgevers
busjes etc.) in de woonwijken die onnodig veel parkeerplekken bezetten waardoor de bewoners
geen plek meer hebben of veel te weinig.
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Er worden apothekers auto's 7 dagen in de week geparkeerd die maar 2 x 4 uur per week worden
gebruikt. Busjes voor personenvervoer worden ook in de woonwijken geparkeerd i.p.v. bij den
werkgever op het terrein. Dit is storend en zeer vervelend als je als bewoner thuis komt en
nergens een parkeerplaats is te vinden doordat deze voertuigen hier staan. Moet dan elders in
de wijk een plek gaan zoeken, en niet altijd kortbij......... Stel voor dat deze voertuigen niet in de
wijk mogen staan tussen 18.00 uur en bv. 09.00 uur.
Het zou toch mooi zijn: één bestuur, ieder eigen identiteit maar groot in samen iets bereiken
Hoe kunnen we de burgers de positieve gevolgen van fusie zsm laten zien
Ik heb geen hoge dunk van de 3 'burgervaders' en de
Indeling van de sociale voorzieningen, o.a. zorg, werk en zorgen dat de afstand tussen burger en
gemeente niet te groot wordt.
Investeringsplan
Stimulering toeristisme
Roda JC
Is er een onderzoek wat een fusie netto oplevert ?
Jeugdzorg
Voorzieningen jongeren
Legalisering van de eigen kweek van wiet !? Maar aan strikte voorwaarden
Meer controle op rond liggend vuil, honden poep etc.
betere samenwerking tussen de gemeenten zonder fusie.
leegstand ( aanpakken van te hoge huren voor winkels, marktkramen en zeker de kermis
Mijn inziens is er nog geen urgentie voor een fusie. Met het kiezen van de regionaal Parkstad is
er toen al druk op de eventuele fusie onderhandelingen komen te staan. Als een stad te groot
wordt vind er weer een verdeling plaats in deelgemeenten. De kreet dat men dan sterker staat in
Den Haag vind ik overdreven. Mocht het in de toekomst zover komen dan zullen de
burgemeesters over hun eigen schaduw moeten springen en het pluche verlaten.
Mijne heren zullen we eerst eens proberen op een goede manier samen te werken! Geen fusie
van bovenaf bewerkstelligen. Rustig aan!!! Ik zelf geloof niet in groot schaligheid. Er zijn genoeg
voorbeelden in Nederland die aantonen dat hieraan nadelen kleven. Te grote scholen. Kontakt
met leerlingen wordt minder. De EU! De weg van geleidelijkheid moet hier bewandeld worden. Is
ondertussen niet bewezen dat wij veel te snel willen. Trouwens er komen landen bij, die niet
democratisch zijn. Terecht dat Rusland geërgerd is, wenselijk op een normale manier praten met
oa.Poetin
Natuurbeheer en milieu
Natuurlijk over de fusie en de kosten en derg
Of alle bijzondere bijstand het zelfde blijft
Onderwijs en werkgelegenheid
Over je eigen schaduw(en) heenstappen en het gemeen belang voor ogen houden. De lulkoek als
' het moeten opgeven van eigen identiteit ' heb ik als Mokummer hier wel afgeleerd.
Redelijke verdeling van de gelden. naar inbreng verdelen en niet met het geld van andern je
eigen gaten dichten.
Samen belangrijke zaken voor elkaar krijgen i.p.v. alleen op lokale belangen richten
Samengaan in 1 parkstad en zo een van de grootste gemeentes worden, bied veel
kansen/voordelen.
Samengaan/hoe groter ,hoe sterker.
Samenwerking
Samenwerking en de Sociale agenda.
Samenwerking: natuur, omgeving, zorg, wmo, ondersteuning hulpbehoevenden, Participatiewet,
politie, evenementen, etc....
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Ter info. Ik heb totaal geen affiniteit met Kerkrade en in mindere mate met Landgraaf. Met name
op sociaal cultureel gebied zijn er simpel weg grote verschillen. Als inwoner van Heerlen Zuid
heb ik meer affiniteit met het heuvelland. Ik ben wellicht niet objectief maar ik zou alles
bewerkstelligen om de naam Heerlen te behouden, kortom, dit zou ik op de agenda zetten..
Ter plekke agendapunten verzamelen van alle betrokken partijen.
Niks moet, alles mag.
Politiek moet verbinden en niet verplichten tegen de wil van het volk. Dan is het wederom
volksverlakkerij!
Uitkeringen
werkeloosheid
wmo
VEILIGHEID , COMMUNICATIE EN VOORLICHTING OP ELK GEBIED
Veiligheid en leefbaarheid. Minder overlast van mensen met honden. Bijv. een hond per
huishouden. Meldpunt overlast hondengeblaf, hondenpoep in de tuinen waardoor
stankoverlast.
Verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst, geen alternatief voor schaalvergroting om de
bestuurskracht te vergroten en een einde te maken aan de mi dorpspolitiek
Vooral Landgraaf duidelijk maken dat het om de inwoners gaat en niet om de raadsleden.
Voordelen fusie
Bezwaren fusie
Fusie is noodzaak
Waar was de burgemeester van Landgraaf bij de informatie bijeenkomst Landgraaf Heerlen?
Krijgt Landgraaf ook parkeermeters die niet geschikt zijn voor Duitse bankpassen en sommige
Nederlandse bankpassen? En dat is al sinds 3 april en nog niet terug gedraaid. Het ambtelijk
apparaat mag de tijd nemen! Gaat Landgraaf ook delen in het negatieve saldo van Heerlen. Heeft
de burger hierin eigenlijk wel een stem? Wat zijn de totale kosten tot nu toe aan arbeidsuren,
drukwerk etc? Waar is die objectieve verslaggever die kosten baten analyse maakt? 0 procent
garantie werd tijdens de bijeenkomsten gegeven. Welk bedrijf gaat een fusie aan met 0 procent
garantie? En het is altijd van onze centen of de kosten nu door gemeente provincie of rijk betaald
worden.
We gaan voor Parkstad
Welke democratische organisatievorm leent zich het best om burgers de ervaring te geven dat ze
lokaal kunnen beslissen wat kan, en op het niveau van Zuidstad wat moet.
Welke zijn de gemeenschappelijke belangen (dus van de burgers) en kunnen deze beter en
goedkoper worden behartigd. Voor dit soort zaken zou een bindend referendum (minimaal 80%
deelname) moeten worden gehouden. Wat wethouders en raadsleden vinden, is niet zo
belangrijk. Als het hun niet bevalt, moeten ze opstappen
Wie willen niet fuseren. De bewoners van Landgraaf of de politiek van Landgraaf die bij een fusie
de pluch mogelijk kwijt raken.
Zelfstandig blijven maar bepaalde zaken gezamelijk oppakken
Zo snel mogelijk zaken die gezameniljk kunnen worden uitgevoerd ook oppakken.
Zorgen dat Parkstad morgen werkelijkheid wordt.
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2. Zijn er meer, minder of evenveel overeenkomsten op het
gebied van taal en cultuur tussen iemand uit Kerkrade en
Landgraaf, vergeleken met iemand uit Heerlen?
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Heerlen als omhoog gevallen kolendorp heeft inmiddels een centrum functie. Hun
dialect, het kuilenhollands, is aangeleerd. In de kern zijn de inwoners van de
genoemde steden gelijk. Natuurlijk heeft Heerlen meer (hoge)scholen en lijkt
Kerkrade vergrijsd maar er zijn geen aanwijzingen dat er verschillen zijn.
Met Kerkrade betwijfel ik. Tussen Heerlen en Landgraaf zijn de verschillen tussen
inwoners niet zo groot, wel tussen de bestuurders. in Landgraaf kom jij meer
vriendjespolitiek tegen dan in Heerlen.
Natuurlijk heeft elk 'dorp' zijn eigen specifieke dingen. Kijk eens naar de verschillen
tussen bv Bleijerheide en Eijgelshoven of Spekholzerheide. Zo ook Nieuwenhagen en
Spaubeek of Schaesberg. Ook tussen Heerlense wijken bestaan die verschillen en
zullen er altijd zijn. We moeten echter vooruit kijken en niet star vasthouden aan 50
jaar geleden.
De cultuur van Landgraaf is in hoofdlijnen wel gelijk aan Heerlen. Misschien de
grensdorpjes minder. Die liggen denk ik meer gelijk in cultuur met Kerkrade. Daar is
toch echt nog een ons cultuur. De taal in Kerkrade is toch echt heel anders dan in
Heerlen. Landgraaf zal niet zoveel verschil zittend denk ik. Mijn ervaring is toch dat
wanneer je geen dialect spreekt. Men in Landgraaf net als in Heerlen dan ook
Nederlands spreekt tegen je. In Kerkrade blijven de meeste toch halsstarrig dialect
praten.
Een landgraver is geen heerlenaar en omgekeerd dit geld ook voor kerkradenaren.
Limburgers zijn geen hollanders die grote steden ambiëren. Limburgers voelen zich
geborgen in kleinschalige gemeenten waar men elkaar kent
Er zijn zelfs cultuurverschillen tussen kernen, dat merk ik nog in Hoensbroek dat al 35
jaar geannexeerd is.
Kerkrade is helemaal anders, hoort niet bij Heerlen en ik versta ze niet. Landgraaf is
helemaal niks. Heb er gewoond en me verbaast over de dorpspolitiek en de
belangenverstrengeling.
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Belangrijkste overeenkomst is onze nationaliteit, namelijk het Nederlander zijn. Stop
met zeuren over verschillen en overeenkomsten. Ik ben Brabander en woon al weer
23 jaar in Limburg en was werkzaam in de gezondheidszorg ten behoeve van allen die
woonden in Heerlen en omstreken.Zoals elke Nederlander dienden zij Nederlands te
spreken wilden zij geholpen worden.Wat men thuis spreekt, denkt en doet is aan hen,
in de publieke ruimte gelden voor iedereen dezelfde regels. Uitgangspunt dient te zijn
het algemeen belang!
Die verschillen zijn zó gering en zeker niet wezenlijk..
Dit moet u aan de bevolking vragen, dan is er informatie over de onderlinge
beeldvorming Binnen iedere gemeente zijn er ook overeenkomsten en verschillen
Ik vind dit een onduidelijke vraag
Snap de vraag niet echt. Verder zijn er behalve woonplaats weinig verschillen tussen
de bewoners van de verschillende plaatsen.

2.1 Kunt u dit kort toelichten?




















Alleen het dialect is anders
Allen sterk op cultureel gebied
Dialect Heerlen en Landgraaf nagenoeg gelijk
Als inwoner van Heerlen en buutbemiddelaar in Landgraaf heb ik de verschillen ervaren.
Kerkrade blijft een vreemde eend, zeker ook taal, cultuur.......
Als jullie elkaar niet kunnen ( of willen ) verstaan is dat alleen maar zielig. Met een eventuele
fusie gaat men er zeker op vooruit gezien het culturele.
Kom eindelijk eens tussen de schuifdeuren vandaan en probeer elkaar eens echt te verstaan en
vooral te accepteren.
Als limburger moet het geen verschil maken .
denk dat de tegenwerking zit BLIJF VAN MIJN BAAN AF
Belangen van mensen uit de diverse gemeenten zijn heel divers. Het cultuur verschil is dat ook.
Opleidingsniveau van de wethouders en vertegenwoordigers van deze gemeenten idem. Laat
inwoners de keuze middels een referendum, maar zorg vooraf voor heldere op cijfers
gebaseerde informatie die voor een ieder begrijpelijk is. Burgers met een lager opleidingsniveau
betalen toch ook niet minder belasting en hebben dus ook evenveel recht om gehoord te
worden.Dat de provincie ingestapt is om de grootste gemeente van Nederland te creëren mag
ook vermeld.
Beter bestuur dan in heerlen, beter onderhoud en betere inspraak voor burgers, daar bedoel ik
een democratische besluitvorming mee. Helaas is dat iets wat niet
Doordringt of belangrijk is bij provinciale staten
Bij roda zijn het vrienden
Da taal alleen is al een groot verschil want de taal van Kerkrade die kun je niet goed volgen
Dat doen ze zelf al meer dan genoeg.
Landgraaf zelf is nep: Schaesberg, Rimburg en Nieuwenhagen zijn nog steeds op zichzelf
Dat hoeft op bestuurlijk vlak geen belemmering te zijn
Dat zou geen verschil moeten maken
De onderlinge verschillen van mensen in een gemeente zijn veel groter, dan die gemiddeld zijn
tussen iemand uit Kerkrade en iemand uit Landgraaf of Heerlen.
De taal is duidelijk anders! Maar dan is niet het belangrijkste! Ook de mentaliteit isverschillend.
Dezelfde culturele achtergrond in vele opzichten
Door de instroom van immigranten in de kolentijd heeft Heerlen een meer stadse ontwikkeling
doorgemaakt tov de meer gesloten plattelandscultuur.
Er zijn altijd overeenkomsten maar ook tegenstellingen maakt het vaak heel interessant.
Kerkrade zal meer tegen het Duitse aanhangen.
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Gebrook blift Gebrook, zo ook de andere kernen en denk daar niet te licht over. bestuurlijk mag
en moet het misschien een worden maar hoe dat moet gebeuren: denk aan de afstand tussen
bestuur en kernen. In Hoensbroek heb je een wethouder gedetacheerd aan, heb je niks aan, zou
toch bestuurlijk sterker moeten
Heerlen heft een andere geschiedenis dan bv Kerkrade en daardoor denken en doen mensen
anders.
Heerlen is meer Hollands Urban enz.
Heerlenaren hebben het te hoog in de bol ze zijn niet meer dan iemand uit Kerkrade of
Landgraaf.
Helaas hebben veel Kerkradenaren nog een horizon van een 'dubbeltje'. Als ze zich al zorgen
maken dat door omstandigheden een aantal WMC-concerten, 5%, in Heerlen zullen plaats
vinden, waar praten we dan nog over. Er is door de jaren heen in het Kerkraads denken nog niet
veel veranderd ten opzichte van het verleden, het WMC is nog steeds een lokaal Kerkraads
gebeuren gebleven. Ik zie in Zuid-Limburg, Limburg en de rest van Nederland geen affiches,
billboards etc. Jammer, de Kerkradenaar wil alleen maar horen: dit is vaan os. Oeioei, wat simpel
Bovendien heeft de Kerkraadse wethouder Bos ooit verklaard dat ze alleen ergens aan meedoen
als ze er zelf profijt van hebben, dus .....................???????????
Moet je dan juichen als je met zo'n partij in een groter geheel opgaat?
En dan wil ik het nog niet hebben over de Kerkraadse burgemeester met z'n ......bazloen, en hier
zullen we het maar bij laten.
Het is allemaal Parkstad
Het is belachelijk dat men denkt dat er enorme verschillen in cultuur zijn in zo'n klein gebied. De
taal is natuurlijk wat anders. Kerkraads is wel duidelijk verschillend als Landgraafs en Heerlens,
maar ook binnen Kerkrade zijn er wat dat betreft al verschillen
Ik als groninger, heb natuurlijk wel moeite met het dialect, vooral het kerkraads. Heb ook een
hele andere humor, wat niet altijd begrepen wordt. Maar ik kom even graag in heerlen, kerkrade
en landgraaf. In het algemeen zijn alle mensen gelijk.
Ik verwacht niet dat hier veel verschil in zit.
Ik zie geen verschillen
In Heerlen wonen te veel mensen met roots uit andere gebieden. Dat schept afstand.
In zo,n beperkt gebied als Parkstad zijn bestuurlijke gemeentegrenzen geen barrière die zo sterk
zijn dat er zo,n onoverbrugbare taal en cultuurverschillen zijn. dat bestuur vanuit een
gemeentelijke eenheid niet mogelijk zou zijn. Wat moeten gemeenten als Peking en Mexico City (
met evenveel of meer inwoners dan heel Nederland.).We moeten echt van dit soort kneuterige
onderbuik sentimenten af.
Inwoners van Landgraaf en Kerkrade zijn in principe niet beter of slechter dan Heerlenaren. Zelf
denken ze vaak anders (beter) te zijn.
Je loopt/fietst/rijdt zo van de een naar de andere plaats zonder je echt bewust te zijn van de
grenzen; b.v. ene kant van de rotonde heerlen en andere kant kerkrade of landgraaf.
Kerkradenaren voelen zich al snel de underdog. Landgraaf is een samenraapsel van meerder
gemeenten die onderling ook nog identiteitsproblemen hebben
Landgraaf en Heerlen verschillen niet veel. Maar Kerkrade in ieder geval tot nu toe nog wel. Qua
taal en cultuur.
Landgraaf is meer verwant met kerkrade mn dialect en cultuur; zie ook Het geluk van Limburg
van Luyten
Limburg is een GATENKAAS. Elk GAT in die kaas heeft een eigen identiteit. Maar dit is geen
argument om tegen
de herindeling te zijn. Dit is juist DE REDEN om voor
de herindeling te zijn. Elk GAT op zich kan niet op zich zelf bestaan , het heeft SAMENHANG
nodig!!!!!!
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Medische perspectief
sociaal perspectief
werkgelegenheid
laaggeletterdheid
etc
Mensen uit Kerkrade zijn trots op hun cultuur. De meeste Heerlenaren niet. Kijk maar naar
verenigingsleven , koren Ed.
Nee
Onzin. Verschillen zijn er niet. Ja marsmannetjes. Er is maar 1 soort MENS
Sociale achtergrond van kerkrade
Soortgelijk !
verschillen zijn verwaarloosbaar.
Taal en cultuur zijn onderbuik gevoelens die waarschijnlijk alleen dorpspolitici bezitten.
Toelichting zie 7.
Uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde, ongeacht taal, cultuur, herkomst enz.
Van Kerkrade zou het taal zijn maar zelf heb ik daar geen problemen mee.
Verschillend dialect. En Heerlen heeft op cultureel vlak meer te bieden.
We moeten niet overdrijven. We wonen in hetzelfde gebied. We hebben de neiging om een
ander verschillend te laten zijn. Dat doen we met alle vluchtelingen maar zelfs bij onze buren.
Denk dat dit onzin is
We zijn allemaal gelijk. Niemand is meer of minder!
We zijn allemaal Nederlanders, punt uit.
We zijn allemaal wel wat anders, maar op wereldschaal is dit een lachertje. We zijn gewoon
Limburgers uit Zuid Limburg, en wonen en leven vlak bij elkaar. Door samen te gaan kunnen we
onze krachten bundelen en de regio efficienter inrichten. Dan heeft iedereen er voordeel van.
We zijn Limburger en wonen in dezelfde provincie. Dat is toch voldoende lijkt mij.
We zijn toch allemaal min of meer hetzelfde
Wij zijn Limburger/Parkstader en overeenkomsten zijn er meer dan verschillen.
Zie hierboven (2x)
Zie punt 6.
Zijn allemaal mensen, dus ook veel overeenkomsten en verschillen en dat is maar goed ook.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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