Publieke raadpleging onder de inwoners van Echt-Susteren
over de agenda van de Limburgers

22 mei 2019

Inhoudsopgave
Samenvatting

3

1. Resultaten

4

De agenda van de Limburgers

4

I Kwaliteit van Leven

8

II Milieubewust ondernemen

10

III De nieuwe overheid

12

IV Een digitale sprong in de toekomst

14

2. Onderzoeksverantwoording Burgertop Limburg

16

2.1 Onderzoeksmethode

17

2.2 Leeswijzer & selectie thema’s

19

3. TipEcht-Susteren

20

4. Toponderzoek

21

2

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 88% van de respondenten met
een onderwerp, waaronder ‘milieu’ en ‘verbinding’.
Bij vraag "2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid." worden "Inzetten op meer
onderwijs en individuele scholing per Limburger" en "Inzetten op gezondheid & sport" het vaakst op
de eerste plaats gezet (28%). Gemiddelde hoogst scorende item is ‘Inzetten op meer onderwijs en
individuele scholing per Limburger’ (2,3).
Bij vraag "3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie" het vaakst op de eerste plaats gezet (45%).
Gemiddelde hoogst scorende item is ‘inzetten op duurzame energiebronnen zoals zonne- en
windenergie’ (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 (40%). Gemiddeld hoogst scorende items zijn
‘Inzetten op een krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente,
provincie, arbeidsmarkt, onderwijs’ en ‘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." wordt "Inzetten op
betere digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of programmeren)"
het vaakst op de eerste plaats gezet (35%). Gemiddeld hoogst scorende item is ‘inzetten op betere
digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of programmeren).’ (2,1).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Echt-Susteren, waarbij 105 deelnemers uit de gemeente
Echt-Susteren 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=100)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (3%)
Ik zou inzetten op (86%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoud en uitbreiding van natuur
Behouden van het Limburgs dialect + meer mensen naar Limburg trekken
Bereikbaarheid
Bestuurlijke vernieuwing
Betere opvoeding kinderen, natuurbehoud
Betere regels werken in het buitenland
Burgers laten deelnemen aan vergaderingen/besluiten Provinciale staten
Criminaliteit,gebruik telefoon in het verkeer,agreesie in verkeer
Dierenwelzijn algemeen
Duurzaam leven met duurzame energie
Duurzaamheid; regievoering industrieterreinen; werkgelegenheid in de toekomst
Eenheid
Energie transitie en cultuur
Geschikte woonruimte voor ouderen
Gezondheid
Grensoverschrijdend OV (Brussel, Aken, Keulen, Dusseldorf), grensoverschrijdende
samenwerking, Zuid-Limburgse steden laten samenwerken en als één netwerk laten
functioneren.
Het toerisme
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het belastinggeld efficient en effectief besteden, zodat de burgers er meer van terugzien.
Het energieneutraal maken en gasloos maken van woningen.
Hoge subsidie aan huiseigenaren (die nog hypotheeklasten hebben) bij het overschakelen van
gas naar electriciteit of Mijnwater
Huisvesting.
Huurwoning tekort
In buurthuizen meer te organiseren voor de bewoners in die regio.Als mensen meer contacten
met elkaar onderhouden kunnen ze elkaar ook beter steunen en helpen waar het nodig is
Innovatief (groen) ondernemen
Integratie en verwelkoming van vluchtelingen. (2x)
Jeugd & vergrijzing
Jeugd en buurt
Jeugdzorg
Kleine criminaliteit, denk aan veiligheid op straat, inbraak e.d.
Klooster Koningsbosch
Kwaliteit van leven
Leefbaarheid
Leefbaarheid voor iedereen
Leefbaarheid waaronder financiele situatie vd mensen
Leefbaarheid,Duurzaamheid,Echte Sameneerking
Luchtkwaliteit t.g.v. uitstoot auto's en industrie
Meer arbeiders uit eigen provincie ipv arbeidsmigranten. Belangrijk de huisvesting van
arbeidsmigranten op bedrijventerrein betreffende werkgevers en zeker niet prachtige
toeristische trekpleister zoals Landgoed Hommelheide volstouwen met polen, roemenen
waardoor hele park verloedert en veiligheid van ongeving erg in gedrang komt!!!!
Meet werkgelegenheid
Milieu
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!.
Misdaad bestreiding en ouderen zorg
Mobiliteit
Muzikaliteit met speerpunt op de jeugd
Natuurbehoud
Nieuwstadt
Onafhankelijkheid van Belgisch en Nederlands limburg.
Onderzoek en duiding: Waarom stemmen zoveel mensen uit Midden Limburg op een partij die
de polarisatie kiest?
Op alle gebieden is er plaats voor flinke verbetering, en op aantal zeer nodig.
Op meer zelfbestuur
Openbaar vervoer
Optimaal benutten recreëren in Limburg, behouden historische panden en groen
Ouderen en jeugd
Ouderenzorg , minima meer geld geven zodat ook iets overhouden voor leuke dingen,
asielzoekers centrum sluiten i
Participatie ouderen en mindervaliden in de samenleving. Beter openbaar vervoer, betere
woonvoorzieningen in eigen dorp.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respect voor elkaar, normen en waarden betere leefomgeving.
Schone lucht, bestrijding lawaaioverlast, kortom: welzijn
Schone, nette, milieu-vriendelijk en veilige leefomgeving
Sociale leefbaarheid in dorpen
Toerisme (2x)
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....?
Veilighed (geborgenheid)/ Gezondheid (wonen/werk/milieu), Sport en onderwijs
Veiligheid (5x)
Veiligheid en cultuur, milieu
Veiligheid.
Verbreding A2
Verfraaing stads en dorpsgezichten, verplicht slopen/opknappen van onderkomen
gebouwen/huizen
Voortuintjes van huizen en stoepen
Wensauto / wensbus
Werkgelegenheid (4x)
Werkgelegenheid en handhaving in algemeen.
Werkgelegenheid en toerisme
Werkgelegenheid/ toerisme
Windenergie
Windmolens moet kunnen. Restwarmte Brightlands verwarmt de hele regio. Meer bos.
Zorg (2x)
Zorg, jeugd en werkgelegenheid

Weet niet (9%)
Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•
•
•
•

•

Die mensen komen in financiele problemen met de aflossing van de hypotheek
Geen zwerfvuil, goed en efficient onderhoud groenvoorzieningen en
duidelijke/veilige verkeerssituaties.
Je krijgt wonen hier niet aantrekkelijk als je niet inzet op de zgn elite cultuur.
Jeugd: beschikbaarheid van onderwijs wat iedereen past, onderwijs is gratis en voor
alle jeugdigen beschikbaar en aanwezig. Waarbij ook het openbaar vervoer gratis is
tijdens het volgen van onderwijs. Vwb het clusteronderwijs(speciaal onderwijs) is
t/m de 12 jarige leeftijd gegarandeerd busvervoer van thuis naar school en vice
versa gegarandeerd. Hierbij hoeven ouders niet meer aan te kloppen bij het WMOloket. De indicatie geeft het te volgen onderwijs aan, de school plus aanverwante
specialisten geven aan welk vervoer er nodig is.
De vergrijzing, van ouderen wordt meer participatie verwacht, waarbij de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen. Mobiliteit zal hier het sleutelwoord zijn.
Jeugdige asielzoekers zorgen voor overlast veel landen waar ze vandaan komen zijn
weer veilig zodat terugkeer weer mogelijk is en dat ze kunnen helpen om daar de
economie enz weer voort te stuwen
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•

•

•
•

•
•

Limburg moet een zodanige provincie worden dat er voldoende werkgelegenheid
komt en dat Limburgers niet uit onze provincie weggaan om elders te gaan werken.
Er moeten zich meer grote innovatieve, milieuvriendelijke ondernemingen vestigen
in Limburg die voldoende werkgelegenheid bieden. Hierdoor blijven de werknemers
in Limburg. Limburg moet voorop gaan lopen met innovatieve ondernemingen.
Verder zal er op werkgelegenheid veel moeten gebeuren voor mensen die willen
werken, maar niet kunnen werken.
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.
Om vluchtelingen een kans te bieden en Limburg te verrijken en mee divers te
maken. Gezellig, waardevol en ook nog goed voor de vergrijzing en economie. Laten
we Limburgse gastvrijheid waarmaken. (2x)
Qua openbaar vervoer...sinds het Arriva is gaat het waardeloos...wil je naar susteren
of zo dan kun je niet meer met de bus rechtstreeks naar susteren....NEEEEEE eerst
met de bus naar sittard en dan met de trein naar susteren....kost drie keer zoveel en
ook drie keer zoveel tijd want wil je terug naar Nieuwstadt dannnnnn.......weer eerst
met de trein naar sittard en dan met de bus naar Nieuwstadt
Vooral de ouderen durven niet meer op straat na een bepaalde tijd of bij een teveel
aan jongeren die ze niet kennen, ze zijn er bang voor
We worden steeds ouder. Er komt een grote groep die huisvesting, zorg en vooral
elkaar nodig heeft. Daarnaast hebben we te maken met een groep jongeren die met
de onzekerheid van alledag moeilijk om kunnen gaan en meer geluk nastreven.
Waar vinden deze groepen elkaar. Dat is de uitdaging.
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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=94)

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

2,3
2,6

2,5
3,1

3,6

Inzetten op meer Inzetten op meer
onderwijs en
toerisme.
individuele scholing
per Limburger.

Inzetten op
Limburg als
broedplaats voor
nieuwe
ondernemers.

Inzetten op
gezondheid &
sport.

Ander onderwerp
3
2
1

Bij vraag "2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid." worden "Inzetten op meer
onderwijs en individuele scholing per Limburger" en "Inzetten op gezondheid & sport" het vaakst op
de eerste plaats gezet (28%). Gemiddelde hoogst scorende item is ‘Inzetten op meer onderwijs en
individuele scholing per Limburger’ (2,3).

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

Behoud van Limburgse cultuur, natuur en erfgoed
Burgerparticipatie in de breedste zin
Cultuur (2x)
Cultuuraanbod verbreden
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
Geld vd arme mensen
Geschikte woonruimte voor ouderen.
Gezondheidzorg verbeteren, thuiszorg en mensen beschermen (tegen zichzelf)
Integratie van de nieuwe Nederlander
Intercity fietspaden
Inzetten op zorg/ verzorging
Leefbaarheid en natuurbehoud
Leefomgeving
Leegstand aanpakken
Lokale landbouw stimuleren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer zorgcentra waar ouderen nog op zich zelf kunnen wonen, maar waar zorg en naaste
ouderen in de buurt zijn.
Milieu (2x)
Milieubescherming. Meer bos flora en fauna.
Muziekbeoefening
Natuur & Recreatie
Natuurbehoud
Onaantrekkelijk maken voor criminaliteit
Onderlinge bewoners contjacten
Opvoeding kinderen (later beter leefbare samenleving)
Participatie en maatwerk
Sociale leefbaarheid (vrijwilligers)
Toekomstbestendigheid van werkgelegenheid
Veel meer inzetten op veiligheid
Veiligheid waarborgen; Tihange sluiten en beperking arbeidsmigranten !!
Verbetering watermanagement ivm overstromingen van riolen en droogte bestrijding voor
boeren
Welbevinden en geluk
Werkgelegenheid
Werkgelegenheid.
Zorgen voor meer veiligheid op straat , dus meer blauw op straat !
Zorgen voor ouderen

Toelichting
•
•
•
•
•
•

Als mensen in een prettige, schone leefomgeving kunnen wonen, zal de criminaliteit afnemen, de
gezondheid wordt beter en de algemene situatie van het land gaat er stukken op vooruit.
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.
Goede scholing zou hand in hand moeten gaan met gezondheid en sport, dit beide is voor mij het
ultieme om vooruit te komen als land.
Kinderen die leerproblemen hebben meer steun bieden
Nieuwe ondernemers biedt meer werkgelegenheid.
Als er geen criminaliteit is, geeft het onze inwoners een prettig gevoel.
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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=96)

80%
70%

2,2

60%

2,6

50%

2,8

2,8

40%
30%
20%

3,7

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 zonneen 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 (45%).
Gemiddeld hoogst scorende item is ‘inzetten op duurzame energiebronnen zoals zonne- en
windenergie’ (2,2).

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

Bio, terug naar natuurlijk. Voeding zonder dat het bewerkt is
Druk uitoefenen om Tihange te sluiten!!! Tijdbom!!!
Energiebeleid bij het verdwijnen van gas
Energieduurzaamheid burgers en bedrijven. De daken beschikbaar stellen en maken voor
zonnepanelen, dmv nieuwe Limburgse energiecoöperatie
Houden van dieren algemeen
Inkoopbeleid op,lokale dienstverlening en produkten
Inventarisatie van Bedrijfsterreinen ,Beheer, onderhoud, controle milieuverguningen etc

10

•
•
•
•
•
•
•
•

Inzetten op Maastricht Airport aantrekkelijk maken. Als dit niet gebeurd wordt dit gedaan door
Liege en hebben wij net zoveel last ervan. Aktiegroepen moeten we de wind uit de zeilen nemen
en de economische groei van Limburg voorop stellen.
Inzetten op zonne-energie, perse geen windenergie (onrendabel in Limburg)
Lagere kosten voor het aanbieden van afval; dan komt er minder zwerfafval
Leefbaarheid kleine gemeenten
Meer groente dan veeteelt
Minder produceren van afval, bijv geen plastic verpakkingen meer en minder co2 uitstoot door
bv elektrische auto's, zuinigere machines etc
Ok
Subsidie op b.v. zonnepanelen

Toelichting
•
•
•
•

De burger is m.i. meer bereid om mee te werken aan een goed milieu
Eindelijk iets bij bedrijven neerleggen. Niet alleen burgers omdat dit gemakkelijker te
realiseren is.
Geen uitbreiding vluchten beek
Er zullen ondernemers moeten komen die milieuvriendelijk ondernemen.
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.

2,0

(n=92)

2,0

3,6

3,5

Inzetten op een meer digitale
overheid zodat men meer zaken
digitaal kan regelen.

Ander onderwerp

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

3,1

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

100%
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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 (40%). Gemiddeld hoogst scorende items zijn
‘Inzetten op een krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente,
provincie, arbeidsmarkt, onderwijs’ en ‘Inzetten op het meedoen en meedenken door alle burgers in
de samenleving’ (2,0).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Alternatieven en hulpmbieden voor mensen die niet meekunnen of willen
Beter luisteren naar de burgers en hun initiatieven
Betere communicatie tussen burger en overheid.
Blijf menselijk
Contact met burgers, ga weer naar de mensen toe. Mensen zien door de regels niet waar en bij
wie ze moeten zijn
Democratratie is belangrijk en moet blijven.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Digitale overheid inzetten, echter óók de "oude vertrouwde" overheid laten bestaan!
Gemeentehuizen toegankelijk maken
Goede digitalisering bij de overheid, waarbij privacy het grote sleutelwoord zal zijn. De
beschikbaar gekomen arbeidscapaciteit wordt gebruikt voor de burgers en bedrijven
Grensoverschrijdende samenwerking
Handhaving van afgesproken regels
Het kunnen meedoen in de maatschappij
Inkrimping van het aantal ambtenaren door fusie of samenwerken
Inzet op kleine projecten, dicht bij de burger
Inzetten bezuiniging op de kosten van de semi overheidsinstellingen.
Inzetten op meer bewustzijn bij de mensen, begrip, sociaal gedrag, verantwoordelijkheidsgevoel
Inzetten van meer ondernemers in de diverse besturen en geen ambtenaren of leerkrachten in
diverse besturen
Korte lijnen en eenvoudiger regels
Meer transparantie en minder zaken digitaal regelen, persoonlijk contact ivm afstemmen op
individuele situatie
Meer vertrouwen opwekken bij de burgers en dat vertrouwen niet beschamen
Meer vrijwilligers inzetten
NIET inzetten op dichtgespijkerde loketten overheden
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 klantgericht maken
Stemmen 1 x 2 jaar, gouverneur/burgemeesters zelf kiezen
Tegen gaan van zwerafval en het dumpen (illegaal storten) van materialen

Toelichting
•
•

Als de overheid beter communiceert met de burgers, dan krijgen de burgers meer vertrouwen in
de overheid.
Een derde punt kan ik niet bedenken
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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.)
(n=80)

5 Een digitale sprong in de toekomst. Rangschik naar
belangrijkheid.

2,1
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.

3,3

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

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

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 (35%). Gemiddeld hoogst scorende item is ‘inzetten op betere
digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of programmeren).’ (2,1).

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

Betere veiligheid en bescherming op Internet
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?
F en toe terug naar verleden. Minder digitaal. Eenvoudige formulier cq. afspraak
Géén provincie aangelegenheid
Hogere internet snelheid voor elke limburger min 100 MB
Iedereen een hoge kwaliteit en internetsnelheid aanbieden min 100 MB
Innovatie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzet op draadloze toepassingen - digitenne, G5, sateliet-internet (geen kabels meer, is toch in de
toekomst verouderd)
Inzetten op gedigitaliseerde veiligheid, camera's, waarbij de overheid snel correctief ingrijpen
naast een goed georganiseerde preventieve actief voorlichtende rol van de overheid
Inzetten op MEER menselijk contact
Leven en genieten ook zonder computer stimuleren
Limburg positioneren als meest veilige plek voor dataopslag van nl, ligt immers boven NAP
Meer begrip dat ouderen deze digitale revolutie nietm kunnen bijbenen.
Meer effiency door inzet van meer digitaal vanuit overheid. Gebruik iDIN als authenticatiemiddel.
Minder automatisering, robots en machines dienen werk te verlichten/vereenvoudigen niet de
werkplek te vervangen.
Niet streven naar een compleet digitale overheid: menselijk contact en bereikbaarheid is het
allerbelangrijkste.
Oudere mensen en schoolgaande kinderen van bijstandsgezinnen??
Privacy
Rekeninghouden met de digibeten
Verbetering van gebruikersvriendelijk bij overheidssystemen
Voor ouderen pc gegevens invoeren die dit niet zelf kunnen
Zo snel mogelijk kosteloos computerlessen aan 70-plussers aanbieden
Zorg dat er steunpunten zijn voor de groep mensen die niet met een computer werkt of er de
financien niet voor heeft om deze aan te schaffen

Toelichting
•
•
•
•

Dit zal de toekomst worden.
Een waardeloze enquête
Ouderen hebben niet allemaal de mogelijkheid ervoor....financiële er niet voor ook gezinnen in
een bijstand kunnen het voor schoolgaande kinderen geen laptop kopen terwijl de scholen het
eisen
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
105
9,5% (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 9,5%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 9,5%
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. TipEcht-Susteren
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 Echt en Susteren
vergroten. Via het panel Tipechtsusteren.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Echt-Susteren hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipechtsusteren.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.
TipEchtSusteren.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.
TipEchtSusteren.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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