Publieke raadpleging onder de inwoners van Roerdalen
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 84% 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 (30%).
Gemiddeld hoogst scorende item is ‘’Inzetten op gezondheid & sport’’ (2,4).
Bij vraag " 3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie" het vaakst op de eerste plaats gezet (45%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,3).
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 (46%). Gemiddeld hoogst scorende item is ‘’Inzetten
op het meedoen en meedenken door alle burgers in de samenleving’’ (1,9).
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%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,0).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van TipRoerdalen, waarbij 49 deelnemers uit de gemeente
Roerdalen 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=49)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (0%)
Ik zou inzetten op (84%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armoede bestrijding
Behoud Limburgse cultuur, taal en tradities om identiteit te behouden.
Behoud van de gemeenschap in het breedste zin van het woord.
Betere zorg voor onze ouderen
Communicatie tussen overheden en burgers
Duurzaamheid
Duurzaamheid, meer werkgelegenheid, betaalbaar- en levensloopbestendig wonen, goede ICTinfrastructuur zodat thuisweken bijdraagt aan minder verkeer,,
Dwingerder milieubeleid platteland
Economie, infrastructuur en toerisme, specifiek in Midden-Limburg
Economische groei , werkgelegenheid en de vele passieve werkelozen activeren
Een eigen Limburgse identiteit, trots op Limburg, inzet om Limburg samen nog beter te maken.
Energiebesparing maar niet over de rug van de burger
Financiele vooruitgang voor alle mensen
Gezonder leven
Het Limburgs dialect promoten, en besrijding van de armoede onder de ouderren
Het subsidie en verenigingsleven beleid weer gaan organiseren vanaf provinciaal niveau en niet
meer gemeentelijk. Dit is in Roerdalen niet effectief gebleken.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleinschaligheid, in de zin van lokaal produceren voor de lokale markt. Dat is goed voor de
leefbaarheid op het platteland en voor het milieu.
Leefbaarheid en tolerantie
Meer blauw op straat
Meer in burger optreden
Milieu , welzijn
Milieu bewust ondernemen
Milieu, sport, betere fietspaden
Milieubewust ondernemen
Naleven van Participatiewet
Natuurbehoud
Op afschaffing van de gemeentebelastingen en overgaan naar een gelijk bedrag voor iedereen
Opdoeken vliegveld Maastricht
Ouderenzorg (2x)
Planning van; Vliegveld Beek, uitbreiding logistiek centrum Venlo, mega stallen Midden- en
Noord Limburg en beheersing van de recreatie.
Regiona
Veiligeid en zwerfvuil
Veiligheid en A2
Veiligheid en milieu
Veiligheid, behoud Limburgse cultuur, en toerisme
Voorrang limburgers bij werk woonruimte leefruimte en minder regeltjes
Wegen
Werkgelegenheid en woningbouw
Zoals eerst met de bus gratis op de taxikaart van de gemeente

Weet niet (16%)

Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•

•
•
•

(duurzaam) werkgelegenheid is nodig om de leegloop te stoppen. De Randstad barst
uit zijn voegen en met een goede ICT-infrastructuur zou het voor veel functies in een
kantooromgeving niet meer zoveel uitmaken waar je werkt. Je kan in Limburg nog
mooi en betaalbaar wonen. Vergrijzing zal moeten worden gecompenseerd anders
loopt LImburg leeg.
Een een tijd van gemeenten die alleen spreken over gelijkheid, maar er feitelijk niets
aan doen.
Wat is gelijkheid volgens hun?
Een gezonde leefomgeving betekend gezondere mensen, daarom milieu . Gezonde
geest in een gezond lichaam dus daarom welzijn
Planten van voedselbossen, noten- en fruitbomen in parken/speeltuinen ect
Gratis grof vuil ophalen bij mensen die de vaak hoge kosten van het milieupark niet
kunnen betalen, of geen auto/aanhanger hebben ect.
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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=43)

90%
80%
70%
60%

2,4

2,5

50%

2,8

40%
30%

3,1
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 (30%).
Gemiddeld hoogst scorende item is ‘’Inzetten op gezondheid & sport’’ (2,4).

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

Armoede bestrijding
Bereibaarheid/vervoer kosten
Bestrijding van de armoede onder de ouderen
Duurzaamheid en milieu
Duurzaamheid, dat levert ook veel banen op!
Gemeenshapzin.
Goede medische begeleiding
Huisvesting ook voor de mensen met een kleine beurs
Meer regio taxi voor zieken en ouderen
Milieu (2x)
Milieuhandhaving
Ouderen
Ouderenzorg
Stop met betuttelen
Veiligheid (2x)
Woningen bouwen
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Toelichting
•
•

Goede studie is belangrijk
Punt 3: Promoten, aanprijzen en reduceren van prijzen gezonde voeding en ongezonde
voeding uitbannen.
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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.

2,3
2,5
2,8

2,7

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.

3,8

Inzetten op duurzame
energiebronnen zoals zonneen windenergie.

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

(n=40)

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 (45%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,3).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Duurzaam- en levensloopbestendig bouwen, waardoor minder energie nodig is.
Energiebesparing
Gas niet afschakelen
Niet alles volbouwen met lelijke industrie panden terwijl er heel veel panden leegstaan.
Sport
Terugdringen van energieverbruik, waardoor je ook minder zonne- en windenergie nodig hebt.
Energie uit fossiele brandstoffen zijn sowieso uit den boze, net als kernenergie.
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Toelichting
•

•

•

1. Statiegels op kleine plastic flesjes en blikjes net als in Duitsland. De kosten voor innemen
zullen ongeveer gelijk zijn aan het opruimen langs de weg.
2. Duurzame energie betaalbaar voor iedereen.
3. Teruggeven van natuur.
Beter voor het milieu.
Een ombouw van n woohuis ca 30000.-€ is reinste waanzin.
Ga de vracht vluchten en vrachtautos aanpakken. Dat is goed voor het milieu en brengt meer
verbetering.
We hebben energie hard nodig mmm
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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.

(n=37)

1,9

2,0

3,3

3,4

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

3,7

Inzetten op een
krachtenbundeling van
overheden (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 overheden (meer samenwerking tussen gemeente, provincie, arbeidsmarkt,
onderwijs" het vaakst op de eerste plaats gezet (46%). Gemiddeld hoogst scorende item is ‘’Inzetten
op het meedoen en meedenken door alle burgers in de samenleving’’ (1,9).

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

Bepaalde aanvragen en zaken individueel beoordelen.
Decentrale bureaucratie stroomlijnen en centraliseren.
Gekozen burgemeesters en alle ambtenaren ontslaan en ze opnieuw laten solliciteren
Inzetten op ideeen van Burgers MAAR IN REGIE VAN DE OVERHEID !!!!!!!!
Inzetten op meer samenwerking door burgers en verenigingen onderling
Minder bestuurders en regels. Maak het bedrijven en burgers niet onnodig moeilijk.
ondersteun daar waar het nodig en efficiënt is. Stop met discrimineren op basis van
woonplaats/gemeente.
Minder regeltjes en voorschriften
Politiek toegankelijk en begrijpelijk maken voor iedereen
10

Toelichting
•

•

•

1. Democratie...? De "Klant" denkt mee.
2. Soms vallen mensen in buitengewone situaties door procedures tussen wal en schip. Deze
mensen verdienen een speciale afhandeling door bijvoorbeeld een commissie.
3. Meer en betere controle op verstrekken van uitkeringen en bijstand, herkeuringen etc. etc.
Daarbij ook betere gestimuleerde individuele begeleiding terug de arbeidsmarkt op.
Juist geen krachten bundeling . hou het binnen de gemeenschap , desnoods via partime baan
(WIA etc) dit brengt gemeenschap zin en geeft weer een beeld van de "overheid" b.v. de
gemeente wordt zichtbaarder ga alleen samen weren met ambulante experts op een klein
gebied. Als je mee wil doen als politiek moet het werk niet delegeren of afschuiven. Werk ziet
men overleg niet !!!
Keuze 3 is heel belangrijk maar een huidige doelgroep (ouderen die niet gewend zijn met
digitalisatie worden momenteel heel vaak vergeten) hebben niet meer de idee mee te mogen
tellen. Heel jammer!
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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.
2,0
2,6

2,5

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.

3,3

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

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

(n=34)

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%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,0).

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

Computer voor ieder gezin
Cursussen computer vaardigheden GRATIS aanbieden dmv website. Zie 1.
Eenheid in digitaal aanbod
Gemeenten leren rekenen
Goed betrouwbaar netwerk
Goede ICT-infrastructuur waardoor werken van huis uit overal kan, meer gebruik big data
(gezondheidszorg, energiemanagement, politie), uniformeren digitale overheid en niet
iedere gemeente haar eigen wiel laten uitvinden.
Maar ook accepteren dat er mensen zijn die de digitale wereld niet willen
Snel internet
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•
•
•

Tegenhouden 5 G
Verbeterde digitale bereikbaarheid van overheden
Vereenc

Toelichting
•

•

1. Sollicitaties, aangiftes (Politie en Belasting), bankieren, aanvragen sociale voorzieningen etc.
etc. gaan tegenwoordig allemaal digitaal. Verantwoordelijkheid voor de overheid om mensen te
leren (dmv zelfstudie) hoe ze dit moeten doen. Doordat vele vaak oudere mensen niet weten
hoe bepaalde basic programma's (Windows, Mac, Word, Excel, Chrome, IE, Email-software etc.
etc) en toestellen (PC, Mac, Tablet, Ipad, Iphone, Android etc. etc.) werkt, lukt het nooit om
volledig digitaal te gaan. Zet een openbare GRATIS website (zelfstudie) op waar mensen de basis
van deze programma's en toestellen onder de knie kunnen krijgen.
Ik kan niet kiezen tussen de eerste drie optie, reden is dat dit de geheel verkeerde manier is.
Mijn absolute voorkeur gaat uit naar: laat dit aan de markt over ! Deze toekomst gaat te snel
voor een overheid.!!! Maar zorg wel dat er op proces niveau kennis EN een persoon is die dit
KAN begeleiden. Dit mag geen bij zaak zijn of worden.
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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 01 november 2018
50
13,8% (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 13,8%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
13,8% 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. TipRoerdalen
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 Roerdalen vergroten.
Via het panel Tiproerdalen.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Roerdalen hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiproerdalen.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.
TipRoerdalen.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.
TipRoerdalen.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘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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