Publieke raadpleging onder de inwoners van Weert
over de agenda van de Limburgers
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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 85% 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 Limburg broedplaats voor nieuwe
ondernemers" het vaakst op de eerste plaats gezet (26%). Het gemiddeld 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 (39%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).
Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid." wordt " Inzetten op een
krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente, provincie, arbeidsmarkt,
onderwijs " het vaakst op de eerste plaats gezet (40%). De gemiddeld hoogst scorende items zijn
‘’Inzetten op een krachtenbundeling van overheid (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 (41%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,0).

Dit en meer uit de raadpleging van Tip Weert, waarbij 281 deelnemers uit de gemeente Weert 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=268)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (5%)
Ik zou inzetten op (85%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

(Nog) aantrekkelijker provincie voor (duurzaam) toerisme
(Subsidie) zonne-energie + wind-energie; faciliteiten voor autonoom rijdende voertuigen;
waterhuishouding
1.zoveel mogelijk biologische producten teelen, en nuttigen 2.collectieve samenwerking op alle
gebied
Aandacht voor ouderen
Aanpakken drugsproblematiek Heerlen
Aanpakken leegstand
Aanpakken van criminele asielzoekers
Aantrekkelijkheid om zich te huisvesten; voldoende woningen voor starters en ouderen
Afschaffen provincies
Afschieten zwijnen buiten de Meinweg. Zij brengen gevaarlijke ziektes over.
Afval
Allochtonen beleid vwb asielzoekers. Dat deze zich aanpassen naar onze maatstaven,
opvattingen, regelgeving en onze wetten. Buitenlandse werknemers, beter reguleren en dus
controleren. Nieuwe High tech en Innovatie naar Limburg halen. Meer AI (artificial Intelligence)
inzetten voor veiligheid en controle.
Ander burgermeester in Weert. Iemand die opkomt voor de kazernewijkbewoners, niet voor
immigranten of polen
Armoede en klimaatverandering
4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armoede-beleid
Armoedebestrijding (2x)
Behoud (aanwijzen) landschappelijke en agrarische gebieden voor bioboeren welke het
landschap in takt houden. Goed voor toerisme, milieu en boerenwelzijn (als in Oostenrijk)
Behoud en terugkeer van onze prachtige Limburgse natuur die we vroeger hadden.
Behoud van cultureel erfgoed
Behoud van de agrarische sector
Behoud van een open gemeenschap in een veilig en leebaar Limburg
Behouden Limburgse Taal, cultuur en niet meer te bescheiden opstellen richting den Haag.
Betaalbare woningen, huisjesmelkers de pas afsnijden
Betere infrastructuur
Betere verbinding met Antwerpen etc. Via het spoor vanuit Weert.
Betere verbindingsweg maastricht eindhoven
Bijhouden van de limburgse identiteit
Bouw van betaalbare ( huur ) woningen
Bouw van levensloopbestendige woningen en verbouw tot levensloopbestendige woningen.
Broekaseffect
Centra van Limburgse plaatsen aantrekkelijker maken
Continue "branden"
Corrupte ambtenaren.
Criminaliteit, AZC weg, Andere minder mediageile burgemeester in Weert
Criminaliteitsbestrijding
Culinair limburg
Cultureel erfgoed richting toerisme.
Cultuur; bourgondische gastronomie en Limburgse identiteit
Daar waar nodig Limburgse cultuur herintroductie, verder behouden Limburgs erfgoed en
kleinere inmenging niet Nederlandse geloofsovertuigingen
De armoede
De Limburgse identiteit
De nieuwe overheid
Dialect bewaren en vasteloavendj
Duurzaamheid
Duurzaamheid (zowel energie als bv. plastic zwerfafval)
Duurzaamheid en verbinding
Duurzaamheid in werken en wonen en ook verkeer en vervoer
Duurzaamheid, behouden eigen Limburgse identiteit.
Duurzaamheid, de gevolgen van vergrijzing en de krimp van de beroepsbevolking
Duurzaamheid. Groen en landschap en ruimtelijke ontwikkwling
Duurzame inzetbaarheid en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Economie, verkeer, veiligheid, zorg en onderwijs
Economie, werkgelegenhied, social cohesie, zorg-welzijn, duurzaamheid.
Economische groei door innovatie, digitalisering en stimulering ondernemerschap
Een goede buurt met meer echte weertenaren
Een groen en schoon Limburg
Een samenwerking of zelfs samengaan met Nord Rhein Westfalen (NRW) Duitsland
Een veilige samenleving met respect voor elkaar en die we kunnen overdragen aan volgende
generaties. Op een duurzame wijze.
Eenzaamheid, elkaar weer ontmoeten
Eigen regie en gezondheidsvaardigheden van kwetsbare groepen mensen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energie innovatie
Energietransitie voor inwoners en bedrijven
Enerzijds gezondheid/leefregels, keer op keer blijkt dat de ‘limburger’ ongezonders/voelt dan de
rest van Nederland Anderzijds maak de provincie wat aantrekkelijker voor jeugd, ‘we’ zijn wel eg
oubollig
Er echt zijn voor de burger. Luisteren naar wat nodig is, zorg voor ouderen, toerisme, vooral goed
kijken naar wat goed voor de Limburger is ipv korte termijn projectjes.En veiligheid
Evenementen
Fe
Fileproblemen op A2 tussen Nederweert en Eindhoven, meer grote bedrijven in MiddenLimburg, werkgelegenheid.
Files tussen Maastricht en Eindhoven
G
Gezondheid verbetering bevolking
Goede voorzieningen en huisvesting voor ouderen.
Grensoverschrijdend vervoer
Grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Het behoud van de eigen identiteit
Het behouden van de Limburgse identiteit......
Het dialect
Het neerhalen van de grenzen ook qua regelgeving
Het niet heropenen van de ijzerenrijn door Weert
Het tegengaan van dubbele agenda's bij politici
Hondenpoep! Verstrek 1 malig een schepje en een rolletje zakjes.geef daarna iedere
hondenbezitter die dat niet bij zich heeft bij het uitlaten een boete van € 75,—“
Huisvesteging voor jong en oud.
Infrastructuur
Integratie
Integratie Limburg en de rest vanNederland
Investeren in midden limburg! Meer handhaving en minder AZCers.
Inzetten op internationaal treinverkeer
Kenniseconomie
Kleine kerkdorpen deze weer leefbaar maken zoals school winkels horica
Klimaat. Duurzame energie. Criminaliteit (drugsproblematiek).
Kwaliteit leven en identiteit Limburg
Kwaliteit van leven (2x)
Kwaliteit van leven en ondernemen
Langzamer vergroening. Is niet te betalen voor Jan Modaal
Leefbaarheid (met name daar waar arbeidsmigranten worden ondergebracht)
Leefbaarheid, woningnood voor starters
Leefbaarheid; veilgheid; cultuur
Lobby met als strategisch doel de versterking van de erkenning en positie.
Meer aandacht in Den Haag vragen op het bestaan en blijven bestaanvan Limburg
Meer aandacht voor (positieve) gezondheid
Meer aandacht voor verenigingen en buurthuizen e.d.
Meer en betere banen in limburg
Meer geld en levensvreugde voor ouderen en studiebeurs voor de jeugd.
Meer grensoverschrijdend beleid en samenwerking
Meer inspraak in Den Haag
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•
•
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•
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Meer personeel in de zorg
Meer senior woningbouw realiseren
Meer toezicht in de woonwijken door politie of gemeente.
Meer veiligheid
Meer woningen.
Milieu (2x)
Milieu en betaalbare huisvesting
Milieu en democratie
Milieu en energie
Milieu en mobiliteit
Milieu sociaal én natuur
Milieubewust leven, investeren in groene energie
Milieuneutraal proberen te worden, werkgelegenheid op peil houden en senioren meer steunen
en dit vooral bij de regering poneren.
Millieu
Mobiliteit (2x)
Mobiliteit en betaalbare woningen en levensbestendige appartementen voor ouderen
Mobiliteit in het verkeer en op het spoor.
Multiculturele samenleving in Limburg. Een provincie voor iedereen
Nieuwe bederijven en wekgelegenheid
Normen en waarden
Normen en waarden om verloedering tegen te gaan
Om de groenvoorziening beter te onderhouden
Onderhoud groen en het milieu
Ondernemen met maatschappelijk beang, niet willen groeien om het groeien maar oog voor
kwaliteit.
Onderwijs richting werkgelegenheid
Ontwikkeling van de rechten van de burger en een menselijke inrichting van bestuur,
maatschappij en economie.
Onze eigen taal op de school, en engels . Fries mag wel waarom geen Limburgs
Op infrastructuur en goed bekijken voor dat je onbezonnen iets gaat veranderen aan riool en
hemelwater. Wij wonen in in straat waar het helemaal mis is gegaan en niemand die er iets aan
doet.
Op woningmarkt huur
Opbouw op digitaal gebied.
Opheffen provinciestructuur
Oprollen drugslaboratoria
Oudere werknemers eerder met pensioen
Ouderen zorg (2x)
Ouderen, zieke mensen en armoede
Ouderenbeleid en jeugdzorg
Ouderenzorg
Ouders opvoeden ivm verkeer, kinderen gordels om en verantwoord rijden, snelheid, parkeren,
vooral bij de scholen.
Promoten van werk en wonen in limburg
Ruimtelijke ordening en bouwbeleid
Samenweking tussen gemeenten
Samenwerking met Duitse en Belgische buren
Snelle uitzetting uitgeprocedeerden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadscentra, groen en vrijwilligers
Steunen Jeugd en jongeren werk (zoals scouting), scholen (zwemles verplicht terug)
Tegengaan krimp, opname en spreiding asielzoekers, integratie en banen
Toegankelijkheid voor mensen met een handicap
Toerisme (4x)
Toerisme in Weert
Toerisme. Limburg op de kaart zetten. Middenstand, horeca, steden, dorp profiteren hiervan.
Werken met streekproducten.
Uitbreiden autowegen vanaf Eindhoven, meer werkgelegenheid (inspelen op de bereikbaarheid
naar luchthavens, snel in het buitenland), vergroten van de veiligheid.
Vanuit onze diversiteit ontwikkelen stimuleren en investeren in zowel kleinschalig als mega groot
in juiste balans
Veel beter openbaar vervoer richting de grote steden in Duitsland Duesseldorf, Aken en België .
Verder Duits verplicht op scholen, beroepsonderwijs in samenspraak met de regio, veiligheid in
het verkeer, mede van belang door het vele vrachtverkeer.
Veiligheid (4x)
Veiligheid en cultuur
Veiligheid (en dan met name verkeersveiligheid)
Veiligheid en rommel voorkomen op de straat
Veiligheid en stop immigratie.
Veiligheid en vervoer
Veiligheid voor de burger
Veiligheid, innovatie, ouderen, milieu
Veiligheid, intrgratie, samenleving.
VEILIGHEID, NORMEN EN WAARDEN, STOP ECONOMISCHE IMMIGRANTEN
Veiligheid, wonen en ouderen , sociaal gebied ook
Verbeteren euregionale samenwerking
Verbeteren van Natuur en Milieu
Verbeteren van veiligheid rondom drukke punten in de centrums, zoals bij scholen,winkel
gebieden
Verbetering luchtkwaliteit
Verbod op verder toelaten van islamitische buitenlanders
Verbreden A2 Weert-Eindhoven
Verbreding a2
Verbreding A2
Verbreding A2 thv Kelpen-Oler, Weert, Valkenswaard. Belangrijkste weg van en naar onze
provincie.
Verbreding van de A2
Vergrijzing
Verkeer
Verkeer (A2), N280 e.d., leegstand
Verkeer en met name de rijsnelheid in toom houden
Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer. Verbreding en verduurzaming A2. Verbetering spoorverbindingen.
Verkeer file oplossen tussen Weert en Eindhoven
Versnellen aanpak infrastructkuuur
Versterken limburgse identiteit, ook als sterk pr-middel
Vervoer A2 betaalbare woningen voor gezinnen, geen appartementen
Vervoer, werkgelegenheid en de Limburgse identiteit
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorlichting in schoon houden van de omgeving
Vrijheid van reizen van mensen waar ook ter wereld
Wegen opknappen (ook voor fietsers)
Wegennet
Welzijn
Werk
Werkge
Werkgelegenheid (4x)
Werkgelegenheid / mogelijkheden bieden waardoor geen ieder zijn bijdrage kan en moet leveren
Werkgelegenheid 50 plussers t/m 75 minners
Werkgelegenheid onderwijs verenigingen woningbouw
Werkgelegenheid, cultuur en gezondheidszorg
Werkgelegenheid, Leefklimaat, Mobiliteit, Natuur, Recreatie
Woningbouw jongeren; doorstroom koopwoningen
Woonplezier van burgers . Moedig burger participatie aan
Zorg en uitkeringsgerechtigden en armoede
Zorg en verlaging lasten voor de burgers.
Zorg voor meer gezondheid/ opleiding
Zorg, werkgelegenheid en milieu.
Zorgen dat de kleine kernen in Limburg leefbaar blijven en worden.

Weet niet (10%)
Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•
•

•
•
•

•

A2 richting Eindhoven v.v. Weert. Dagelijkse files en aanrijdingen.
Armoede-beleid, want een slecht armoedebeleid leidt regelmatig tot ernstige
gevolgen als (Vreemdelingen-)haat, discriminatie, achterstandswijken, school-/studie-achterstand, geestelijke en fysieke gezondheid, vandalisme, (kleine)
criminaliteit, verloedering, e.d. Voorkomen van armoede en schulden en/of een
snelle aanpak ervan, kan mensen & gezinnen voorkomen om steeds dieper in
problemen te komen, wat uiteindelijk de maatschappij meer zal kosten, dan
hulp&begeleiding in beginstadium.
Dagelijks gebeuren hier zoveel ongelukken, en staan er non stop files, dat het
mensen weerhoudt om in Limburg te gaan wonen of te gaan werken vanuit of in
Limburg
De agrarische sector zorgt niet alleen voor het produceren van voedsel maar zorgt er
ook voor dat er een diversiteit blijft bestaan in het landschap. Tevens onderhouden
zij ook een groot deel van dat landschap waarvan de toerist voornamleijk van geniet.
De belangrijke doelen, zoals hieronder aangegeven, kunnen uitsluitend in breder
verband worden behaald (dus Limburg kan het niet alleen). De erkenning en positie
van Limburg zowel nationaal (binnen het Haagse) als internationaal (BEL, DEU, EU) is
nu onvoldoende om op een zinnige wijze de belangrijke doelen te realiseren.
De boerenindustrie, die ontstaan is na de tweede wereldoorlog heeft de Limburgse
natuur geen goed gedaan. Er is veel verloren gegaan, zelfs (gemeentelijke) bermen
langs akkers zijn door boeren ingepalmd, een van de laatste plekken van veelal
onbewerkte natuur. De boer moet terug naar vroeger en verbouwen, beheren wat
nodig is voor zijn omgeving en niet voor bijvoorbeeld Italië, mede ter voorkoming
van overmatige vervuiling van vloeibare mest (of waar het voor doorgaat).
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•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

De krimp van de bevolking varandert onze arbeidsprovincie in een pensionado en
dienstenprovincie. Ook daar zijn handjes voor nodig, bovendien zou industrie en
bedrijven gehandhaafd moeten worden om een goede mix te houden. Daarom zou
Limburg extra (al goedgekeurde) asielzoekers kunnen opnemen, goed verspreiden
zodat ze wel moeten integreren ipv samenklieken, en dan hen banen in de zorg of
industrie geven.
De natuur is zienderogen aan het veranderen
Dit biedt veel kansen. Er wordt ook veel over gepraat, maar de landsgrenzen blijven
een belemmering. Dit kan en moet anders.
Drugsbestrijding. In Weert is bijv. een koffieshop. Wie koopt daar die rotzooi?? De
klandizie bestaat volgens mij voor 90 % uit Belgen. Het totale drugsbeleid moet op
de schop. Je mag het daar wel inkopen maar het mag er niet aangeleverd worden.
Vragen om gedoe!! Hogere straffen!!
Een van de belangrijkste taken van de lokale, regionale en landelijke overheid.
Provincie zou het voortouw moeten nemen door het stimuleren van
burgercoöperaties en het onverwijld beschikbaar stellen van mogelijkheden tot
grootschalige energieopwekking. Energiebesparing zou een thema moeten zijn om
inwoners en bedrijven minder energie te laten gebruiken.
Er is veel leegstand aan de ene kant en veel (betaalbare) woningvraag aan de andere
kant door veel starten en alleengaanden. Winkels in de binnenstad staan leeg en
blijven leeg, kantoorpanden staan leeg en blijven leeg. Een investering om de
winkels weer te vullen (tegen tarieven lager dan de huidige woekertarieven) en om
leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot leefbare units (trekt ook weer
nieuwe aanwas naar Limburg wat de economische groei ten goede komt.
Er is veel mis met het verkeer , politie doet er niets aan ,Boas hebben geen macht en
zijn lui
Geboren in Hilversum kwam ik op jonge leeftijd naar Limburg.
De Limburger is op bepaald gebied veel te bescheiden en maakt richting den Haag te
weinig gebruik om aan den Haag te laten merken dat Limburg bij Nederland hoort.
Men mag best nog trotser zijn om "Limburger "te zijn.
Ik voel me wel zo in ieder geval.
Heeeeeeeeeel veel Limburgers ( en dus ook kinderen) leven onder de
armoedegrens en zelf Limburgers die werken.
Het blijkt voor veel mensen lastig om redelijk gezond hun pensioen te halen.
Daarnaast staan er veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de zijlijn,
vinden geen werk. Mensen die aangewezen zijn op de sociale werkvoorziening zijn
er nog altijd, alleen krijgen ze geen kans meer omdat de SW op slot zit.
Het is zeer urgent de zwijnen af te schieten. Zij brengen zeer gevaarlijke ziektes over
en zorgen voor inteelt. Nu meteen doen. Ophouden met praten maar ingrijpen.
Het valt me op dat binnensteden vaak goed onderhouden worden terwijl dat wijken
verloederen. Veel zwerfvuil.groenvoorzieningen die slecht worden bijgehouden. In
Weert worden de perken etc binnen de singels goedverzorgd .in de wijken totaal
niet. Met alle gevolgen van dien. Het woongenot heeft hier onder te lijden mede
doordat mensen zich steeds onveiliger voelen. Mensen die bereid zijn om iets te
organiseren Voorburgers bijvoorbeeld een hondenlosloopgebied realiseren worden
nu nog door allerlei regeltjes tegengehouden . De overheid vindt dat we moeten
participeren maar de gemeentelijke overheden zijn hier nog helemaal niet klaar voor
omdat de regels niet zijn meeveranderd in het proces
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Ik vind dat alle mensen die in ons land verblijven , of dat nu is om te wonen , op
doorreis of op vakantie , onze regels, wetten en gedragscodes moeten respecteren
en dat laten zien in hun gedrag en handelingen . Ongeacht of deze regels in hun land
of in hun religie gelden .
Ik vind dat er teveel geld over de balk gesmeten word en de mensen die het erg hard
nodig hebben daar niks van in hun portemonnee voelen, deze mensen moeten elke
keer fors inleveren. Ik ben van mening dat er beter gekeken moet worden naar
mensen die in armoede leven en mensen met een chronisch probleem of
aandoeningen. We weten dat merendeel van deze mensen niet toekomen met hun
uitkering. hier moet iets aan gedaan worden anders krijgen we nog meer inbraak of
dat mensen zich voor de treinen gaan gooien. dit moeten we niet willen.
Ik vind dit de belangrijkste aandachtspunten.
In onze participatiesamenleving komt niet iedereen mee. Aandacht voor het
ondersteunen van eigen regie van mensen door in te zetten op verbeteren
vaardigheden..
Je kunt het landschap in takt houden en in andere gebieden doorontwikkelen.
De vele grote magazijnen maken het er niet mooier op, als we die toelaten over de
gehele provincie.
Limburgers tellen niet mee in Politiek Nedrland.
Op de A2 geen verlichting aan na Eindhoven.
Het file probleem vanaf Maarheeze is ook maar bijzaak.
In den Haag bestaat geen echte democratie steeds meer dan 75 monddode politici,
omdat het een baantjes machine is.
Limburg hangt er maar bij en is te soft om iets te ondernemen,
Voordeel Duitsland veel lagere lasten en belastingen
Men zegt dat de ouderen rijk zijn maar ook onder hen zijn er veel armen. Men heeft
weinig of geen pensioen opgebouwd en moeten leven van alleen de AOW. De
zorgkosten zijn bij deze groep hoog en heeft moeite om rond te komen.
Door het werken van beide ouders krijgt de jeugd over het algemeen weinig
structuur thuis. Van de scholen wordt verwacht dat deze de opvoedkundige taken
overnemen en dat is een zware last voor de leerkrachten. Kinderen die moeilijk mee
kunnen raken tussen de wal en het schip te raken.
Met name ro
Milieu lijkt mij duidelijk. Met democratie bedoel ik dat politieke partijen meer naar
"de gewone mens" moeten luisteren en niet zeggen "we zijn gekozen en nu doen we
wat wij willen" of in het geval van de landelijke politiek wat Rutten wil.
Nee
Neem d.n.a. Van elke hond. Bij het vonden van hondenpoep vaststellen van wie de
hond is em boete verdubbelen. € 150,—
Nu veel leegstand, ouderwetse, smaakloze invulling van panden
Opbouwen van een sterk draagvlak voor ons allen.
Verbreding A2 en aansluiting van Weert op het Belgische spoorwegen
net.(elektrivicatie)
Wij hebben zoveel materieel en immaterieel erfgoed dat vermarkt kan worden.
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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=248)
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Bij vraag " 2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid." worden "Inzetten op meer
onderwijs en individuele scholing per Limburger" en "inzetten op Limburg broedplaats voor nieuwe
ondernemers" het vaakst op de eerste plaats gezet (26%). Het gemiddeld hoogst scorende item is
‘’Inzetten op meer onderwijs en individuele scholing per Limburger.” (2,5).

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

A2 en A67
Aandacht houden kerncentrales onringende landen
Aansluiten bij Hightech regio Eindhoven
Activiteiten, met name voor de eenzamen
Armoede
Armoede/uitkeringsgerechtigden
Armoedebestrijding
AZC weg
Behoud landelijkheid
Behoud van het gloeiende landschap met zijn diversiteit waar de landbouw een belangrijke
schakel in heeft
Beperking uitstoot CO2
Bereikbaarheid
Bestrijding criminaliteit
Betaalbare woningen
Betere ouderzorg o.a. meer Levensbestendige woningen bouwen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burgerrechten, betere maatschappelijke ontwikkeling en organisatie. Digitale ontwikkeling en
gevolgen. Zwakkere medemens.
Collectieviteit op alle gebied
Cultuur (2x)
Duurzaam ondernemen
Duurzaamheid
Een gezonde mix van toerisme, ondernemers en zorg/industrie
Een prettige omgeving om te wonen, werken en leven
Een veilige samenleving met respect voor elkaar
Eenzaamheid ouderen én jongeren op zowel economisch als sociaal vlak
Eigen identiteit bv taal en gebruiken
Elkaar weer verbinden
Gehandicapten
Geografisch culinair belang
Gezonde leefomgeving
Gezonder milieu
Goedkoper reizen voor 65+ kunnen er meer auto’s aan de kant
Gratis openbaar vervoer
Groen en natuur
Groene energie
Heeeeeeeeeel veel Limburgers ( en dus ook kinderen) leven onder de armoedegrens en zelf
Limburgers die werken.
Huur woningen
Ieder
Immigratie
Infrastructuur. Een beter Grensoverschrijdend openbaar vervoer en veiligheid.
Infrastructuur....A2 onder andere overal 3 baans. Doortrekken Autobaan Duitsland via
Roermond naar A2
Inkrimping veestapel
Inzetten op aandacht ook voor de van oorsprong niet-limburger
Inzetten op het bestrijden van de armoede
Inzetten op het slechten van de landsgrenzen met de buurlanden
Inzetten op integratie
Inzetten op vergroten van mogelijkheden voor iedereen om mee te doen (ook mensen met
beperking en ouderen)
Inzettrn op integratie van allen. Ieder moet zijn steentje bijdragen.
Kerkdorpen
Kwaliteit van de lucht door co2 en stikstof te verminderen door oa bomen planten en dergelijke
Lasten verlichting
Legaliseren van drugs. Waarom mag je wel roken en drinken, maar geen drugs gebruiken.
Limburg heeft andere mogelijkheden en behoeftes dan rest door ligging aan Belgische en Duitse
grrnd
Lokaal ondernemerschap
Maatregelen om de kloof tussen rijk en arm te verkleinen
Mantelzorg
Meer paarden
Milieu en werkgelegenheid.
Minder burocratie/ minder regeltjes
MINDER WINDMOLENS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naar vermogen iedereen actief zijn/blijven
Natuur & Milieu. 2) Gastvrijheid 3) (Geestelijke) gezondheidszorg op alle tereinen inclusief sport
Normen en waarden
Onrtmoeting / verbinding
Ouderen
Ouderen en milieu
Ouderen zorg (2x)
Ouderenzorg (3x)
Percentage immigranten naar beneden bijstellen
Sociaal beleid
Solidariteit. Maatschappelijke stage. Normen waarden
Taal, zowel dialect als Duits en Frans
Veiligheid
Veiligheid en handhaving, er zijn plaatsen in Limburg dat zijn complete Getto's en daar gaan
bedrijven zich niet vestigen.
Veiligheid en stop immigratie, huisvesting eigen volk, milieu
Veiligheid euro regionaal
Veiligheid, integratie en samenleving.
Veiligheud
Veligheid
Verbetering openbaar vervoer
Verduurzamng van de woningvoorraad
Verenigings en saamhorigheidsgevoel en eigen limburgse identiteit
Verkeer - de rijsnelheid in toom houden
Vreedzaam samenleven
Vrijheid van mensen om vrij te reizen waar ook ter wereld
Werkgelegenheid (2x)
Woon werkklimaat aantrekkelijk maken
Woonomgeving
Zorg voor en met elkaar in de buurt, in het dorp in de stad
Zorg voor veiligheid en ouderen
Zorgen voor meer werkgelegenheid in de Limburgse regio.
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Toelichting
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1) Natuur & Milieu. Met streng beleid voor industrie. Houd rekening met de toekomst. Lozingen,
plastic, e.d. toestaan, betekent bijna altijd dat het overheden (en daarmee alle burgers)
tientallen, honderden miljoenen tot miljarden Euro's kwijt is aan schoonmaken van vervuilde
grond, inkomsten verliest van toerisme, door verlies natuur, waardevermindering van grond,
verlaging huiswaarde, ziekten, ongedierte, e.d.
2) Gastvrijheid op veel tereinen:
* Toerisme,
* Ondernemers,
* Mensen van buiten Nederland (van Expats t/m tijdelijke vluchtelingen en asielzoekers.)
3) (Geestelijke) gezondheidszorg op alle tereinen, waar dan ook sport onder valt. Niet als
beroepssport, maar aansporingsbeleid en volhoudbeleid voor mensen (alle leeftijdsgroepen)
waar sport niet vanzelfsprekend is, vanwege bijvoorbeeld gezondheid, handicap, niet in
opvoeding meegekregen, gebrek aan financiën.
Nu, als er al geld en aandacht wordt gegeven, beperkt gericht op ouderen en kinderen, maar je
slaat een enorme doelgroep over, waar juist veel van afhangt. Als ouders en andere volwassenen
niet sporten, mist de jeugd voorbeeld. Bovendien moet die leeftijdsgroep nog lang doorwerken
en vormen een groot gezondheidsrisico in de toekomst wanneer zij ouder zijn. Minima
bezuinigingen bijna allemaal het eerst op sport & culturele activiteiten. Op fruit, groente en
andere gezonde dingen, omdat ongezond leven betaalbaarder is. Met grote kosten in de
toekomst voor o.a. gezondheidszorg, e.d., waar overheden helemaal geen rekening mee houden.
Korte termijn-politiek.
Nu investeren is investeren in toekomst.
2 houd Limburg schoon
De kwaliteit van leven gaat omhoog wanneer leven onder de armoedegrens niet meer nodig is.
Er is dan geld voor de eigen ontwikkeling en die van de eventueel aanwezige kinderen kinderen.
Onderwijs en individuele scholing bevorderen/ stimuleren is belangrijk om een betere kans op de
arbeidsmarkt te verkrijgen en mogelijk boven de armoedegrens te kunnen leven.
Dit is de basis voor een goed leven
Dit vind ik belangrijke onderwerpen.
Een gezonde gemeenschap, open en gastvrij, met goede ontwikkeling en brede scholing heeft
veel te bieden aan de ander.de toerist. Limburg is rijk aan natuur en cultuur.
Inzetten van vooral ouderdnzorg Laat Limburg een voorbeeld zijn.
Kwaliteit van leven gaat over gezond zijn en voldoende vaardig zijn gezond te blijven en in de
maatschappij mee te kunnen doen.
Mensen worden steeds ouder en door de digitalisering vervallen veel beroepen. Mensen
verliezen hun baan en er komt meer vrije tijd hiervoor in de plaats. Het is dan ook belangrijk dat
er meer mogelijkheden komen om aan deze een invulling te geven.
Natuurbehoud als visitekaartje van Limburg.
Nee
Nogmaals kwaliteit van leven kan pas als we er allemaal over waken dat de mensen die het
minder hebben beter verzorgt worden. zoals ouderen, mensen met een aandoening, mensen in
armoede of uitkering. Ook vind ik het belangrijk dat onze jongeren die de toekomst van ons
moeten zijn betere kansen moeten krijgen op scholen maar ook wat werk betreft. de scholen
zijn veelste veel bezig om maar goeie punten te halen dat ze kinderen die het allemaal langzamer
doen of minder goed zijn veelste snel uitschakelen. terwijl ze het best kunnen maar ze willen
alleen maag hoge ogen scoren anders krijgen ze geen subsidie. werk: ze krijgen geen vaste banen
meer, word niet meer gekeken naar de toekomst. voor jou 3 andere mentaliteit en dat moet
afgelopen zijn.
Onze kracht en uniek
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•
•

Plannen van burgers zijn te veel gebonden aan regelgeving; daardoor duurder langduurig
Toelichting op punt 1, Als er meer werkgelegenheid is komen er automatisch meer mensen naar
onze regio toe. En per saldo meer inwoners naar Limburg. Dit genereert meer winkels,
voorzieningen, en recreatie mogelijkheden (denk aan uitgaansgelegenheden, zoals café's,
restaurants, bioscopen, zwembaden, pretparken, enz....) om de behoefte voor de mensen te
voorzien. (denk aan macro economie). Dit zal denk ik de krimp waar Limburg mee te maken heeft
beteugelen. De nazaten van velen Limburgers zullen niet meer zo snel naar de Randstad gaan om
te gaan werken. De reden om naar de Randstad te gaan is omdat daar de randsteden bijna alles
te bieden hebben. Zoals werk en de punten die hierboven zijn opgenoemd. Werk en vertier is
issue. Wat uiteindelijk de kwaliteit van het leven mijn inziens flink verbeterd.
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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.
2,2
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2,7

2,9

Ander onderwerp
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milieuvriendelijkheid bij
bedrijven, landbouw en
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Limburgse natuur betere balans tussen stad
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Inzetten op een recycle
(hergebruik)-economie
(ook wel circulaire
economie genoemd)
waarin geen plaats is voor
afval
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Bij vraag " 3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie" het vaakst op de eerste plaats gezet (39%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

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

Behoud nederlandse identiteit
Biologische producten, wijn bouw, Molens
Consument/inwoners meer milieu bewust maken
Energie- & waterbesparing, zoals isolatie, e.d.
Heb ik bij 1 al aangegeven
Het inzetten van bovenstaande cases gaan de ondernemers aan "kapot" voor de kleine
ondernemingen veels te duur, omdat de overheid veels te ver wil gaan.
Inzetten op bewustzijn bij inwoners om energiezuiniger te worden met hulp van
burgerinitiatieven zoals coöperaties
Landschapsinrichting om problemen op te vangen van klimaatverstoring.
Meer aandacht voor energie uit waterstof
Meer deskundigheid en niet actiegroepen klakkeloos volgen.
Minder productie en gebruik van verpakkings materiaal
Ondersteunen van Heerenboeren organsatie
Scheiden van afval verder doorvoeren
17

•

Waterstofgas

Toelichting
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1) Inzetten op milieuvriendelijkheid bij bedrijven, landbouw en detailhandel (winkels): Bij
bedrijven is het DOEL: "WINST maken" ( Altijd €-tekens in de ogen). Bedrijven zijn de grote
energieverslinders. en vele malen meer dan de burgers. Dus daarom inzetten/stimuleren op
milieuvriendelijkheid bij/voor bedrijfsleven .
2) Door de onder 1) genoemde motivatie zal ook de Limburgse natuur ten goede komen.
3) Stimuleren van de recycle-economie, want afval bestaat niet
Afhankelijkheid van gas is mijn inziens geen groot probleem en ben 't niet eens met de huidige
plannen om gas in de ban te doen.
Alles moet milieubewust zijn. Je wordt er mee in kop in gegooid
De natuur is heel belangrijk voor de mens en daarom moeten we alles doen om deze te
behouden. Milieuvriendelijk en duurzame energie is daarom heel belangrijk.
DEZE FACTOR IS STEEDS BELANGRIJKER GEWORDEN
Deze punten hebben m.i.z. de meeste aandacht nodig.
Geen
Het is van belang dat we de natuur een handje helpen want wij mensen maken alles kapot. ik
vind dat we meer moeten recyclen en veel meer op zonnen energie gaan zitten.
Iedereen heeft een grote mond over duurzame energie ,maar als er een wet aangenomen is ,dan
staan ze gelijk te schreeuwen ,hier niet .
En dat moet afgelopen zijn ! Maar dan komen de broodvechters in actie ,dit mag niet ,dat mag
niet .Ga zo nog maar 10 jaar door de ene procedure na de andere
Ook particulieren moeten hierin een rol spelen. Bereid zijn duurzame producten te kopen, zaken
te recyclen.
Punt 3duurzame energie enkel zonneenergie op daken niet in weilanden
windenergie is horizon vervuilend en geeft overlast omwonenden..
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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.)
(n=230)

4 De nieuw overheid. Rangschik naar belangrijkheid
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Ander onderwerp

Inzetten op een meer digitale
overheid zodat men meer zeken
digitaal kan regelen

Inzetten op het meedoen en
meedenken door alle burgers in
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Inzetten op het idee dat burgers
zich zelf kunnen redden en niet
en niet hoeven steunen op de
overheid
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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%). De gemiddeld hoogst scorende items zijn
‘’Inzetten op een krachtenbundeling van overheid (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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandacht voor psychosociale zorg
Actieve overheid die zijn verantwoordelijkheid durft te nemen
Afschaffen overdreven regelgeving
Beteugeling immigratie
Bureaucratie aanpakken en 3 maak het kiezen ook digitaal mogelijk
Burgers meer weerbaar maken en bezuinigingen niet afwentelen op burgers.
Cultuur voor alle kinderen (tot 16 jaar)
Deoverheid kan hierin faciliteren
Elkaar respecteren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excuses durven maken als het misgaat
Financiering hulpdiensten vergroten
Grotere gemeentes
Handhaving juiste maatregelen.
Het potentieel van Gepensioneerden gebruiken tegen vergoeding
Inzetten op bewustwording in het mileu. bijv kmheffing.
Inzetten op de ACCEPTATIE. In formule: Resultaat = Kwaliteit x Acceptatie.
Inzetten op een minder digitale overheid zodat men meer zaken face-to-face kan regelen
Inzetten op luisteren naar de burger maatwerk kunnen leveren
Inzetten op meedoen maar wel op een reële manier. Dus zorg etc moet gewoon toegankelijk
blijven. Mensen die zorg vragen doen dat nietvoorniets
Inzetten op meer controle op alles. Zodat met name de criminaliteit afneemt.
Jammer maar ik heb totaal geen vertrouwen in welke overheid dan ook.
LUISTEREN!
Meer inspraak burger en geloofwaardigheid burger in politiek
Meer transparantie en minder vriendjesgedrag.
Meer voor de Aboriginals in Limburg doen, in plaats voor die AZCers
Micro-beleid, lokaal gericht
Minder administratieve rompslomp
Minder betuttling en meer stimuleren op eigen verantwoordelijkheid en regelcapaciteit
Minder digitale zaken is belangrijk voor ouderen en creëert banen
Minder groot verschil tussen arm en tegenwoordig echt rijk
Minder regels en gemakkelijker in te vullen formulieren
Op toegankelijkheid. Niet alleen digitaal
Opheffen provincie als geldverslindende organisatie
Opheffen provincies en oprichten regio’s
Ouderen
Overheid luistert meer naar burgers, niet alleen op papier, maar ook in daadkracht
Privacy voorop
Provinciebestuur meer zichtbaar maken, wat doen jullie eigenlijk?
Regionale samenwerking met Duitsland en Belgie op alle gebied uitbreiden
Ruimte geven aan burgerinitiatief
Sovereiniteit
Voorlopig even de digitalisering stop zetten zodat iedereen, met name ook de ouderen, zich
weer zelf kunnen redden als ze iets nodig hebben.
Werknemers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid geven en laten delen in de winst.
Zorgen dat mensen ook echt mee kunnen doen, bijvoorbeeld door laaggeletterdheid te
bestrijden, te zorgen dat iedereen enigszins computervaardig is
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Als je een ambtenaar nodig hebt ,gaat het vaak mis .Ze zijn niet te bereiken ,onzichtbaar en lui
.Behalve in de verkiezingstijd ,dan komen ze uit de winterslaap.
Dan hebben ze tijd ,adviezen en zijn ze hulpvaardig ,daarna weer slapen
Dit is in feite de basis voor een goed bestuur
Dit is mijn voorkeur.
Draagvlak/ acceptatie is voor veel thema's/ problemen nodig. Een onderwerp met een inzet 75%
kwaliteit kan een beter resultaat verkregen worden wanneer de acceptatie van iedereen hoog
is. in formule: Resultaat = Kwaliteit x Acceptatie.
Een digitale overheid zet te veel mensen buiten spel. Er zijn nog veel mensen die of niet goed
kunnen lezen en schrijven, of nog niet over de meest basale computervaardigheden beschikken
of geen computer hebben.
Ik geloof niet in de overheidsgelaagdheid rijk-provincie-gemeente
Inwoners kunnen zichzelf grotendeels redden, maar hebben af en toe hulp, ondersteuning,
advies etc van overheden, onderwijs, ondernemers nodig.
Inzetten op het meedenken en meedoen van alle burgers vraagt om ondersteuning van
kwetsbare groepen mensen in deze
Omdat onze maatschappij met zoveel verschillende nationaliteiten erg complex wordt is het
belangrijk dat overheden, gemeenten en de provincies meer gaan samenwerken om de controle
over het land te houden. Door de krachten te bundelen maken we ons sterk en voorkomen we
bedrog en uitbuiting.
Op dit moment word er veelste veel gewerkt vanuit de regels die de gemeente opgelegd krijgen.
Ik vind dat ze veel meer naar de burger moeten luisteren en maatwerk moeten leveren. Zover ik
altijd hoog in de politiek is dat de regering let op het geld dat van de burger is in feiten. als dat zo
is dan moeten ze er eens een beetje beter naar luisteren en maat werk leveren. ook wij zijn de
burger niet alleen als je veel geld hebt of het voor het zeggen hebt.
Toelichting op punt 1, regel en wetgeving in het leven roepen houd OOK IN HANDHAVEN!! Als
men hierin verzaakt is gezag voeren een wassen neus en kan de criminaliteit hoogtij vieren. Men
moet het gevoel gaan krijgen dat men alles controleert en dat men er niet mee weg komt.
Harder beleid voeren. Niet met een slap handje handhaven. Laten zien dat het menis is!
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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.

(n=190)

Rangschik naar belangrijkheid.
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Ander onderwerp

Inzetten op een meer
toezichthoudende in
plaats van regelende rol
van de overheid op
technologie, internet en
computers

Inzetten op het
verzamelen van
computergegevens door
gebruik te maken van
technologieën om de
leefbaarheid en
bereikbaarheid van
Limburg te verbeteren

3,7

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

100%
90%
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 (41%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,0).

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

Aanpakken digitale criminaliteit
Basisinkomen voor iedereen ,openheid van de overheid geen achterdeurtjes-politiek
Bescherming privacy en beveiliging tegen hackers die belangrijke systemen kunnen platleggen
Betere digitale infrastructuur in steden en buitenaf
Beveiging tegen computer -hackers
Bij het verzamelen anonimiteit garanderen
Burgerzaken kan veel klantvriendelijker
De computer tegen gesubsidieerde prijzen voor de mensen koopbaar maken.
DE MENS NIET VERGETEN. Door de digitaliseren kan persoonlijk contact vrijwel niet meer worden
verkregen
Digitaal toegankelijk maken overheid middels OpenSource en delen ervaringen/techniek
Digitalisering dienstbaar maken voor de mens en niet omgekeerd.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruiksvriendelijkheid stimuleren
Goede beveiliging en gemakkelijk bereikbaar .
Het is nog steeds niet zo dat in ieder huishouden een computer is en zeker niet zo dat ieder
huishouden een smartphone met internet abbonnement kan betalen. Neem dat dan als overheid
ook niet als uitgangspunt.
Inzetten op bevordering van zelfredzaamheid.
Inzetten op meer AI (artificial Intelligence) koppelen op werkelijk alle gegevens.
Inzetten op persoonlijke benadering
Kritisch volgen van de consequenties van grote tech bedrijven die alle macht naar zich toe
trekken.
Meer politie, betere zorg
Minder bemoeizucht dus minder regels
Niet alles alleen maar door computers regelen , er zijn n hele hoop mensen die er niet mee om
kunnen gaan.
Ondersteunen van ouderen met digitale vaardigheden
Ook mogelijk maken dat inwoners kunnen beschikken over digitale hulpmiddelen, bereikbare wifi
Privacybescherming
Rekening houden dat er nog veel ouderen niet met een Computer kunnen omgaan,. nemen geen
nieuwe dingen meer op.duurt nog een 15/20 jaar eer de babyboomers uitgestorven zijn
Sneller veranderen...overheden en scholen lopen achter op de bedrijvenmarkt
Stimuleren van ondernemerschap en bedrijven de weg laten leiden in digitalisering
Verbeteren van het menselijke contact
Vooral ouderen meer helpen computeren en internet.
Voorlichting, voorkom al dat retro denken en zeg tegen de bewoners: we kunnen dit niet
tegenhouden, maar wel het beste er van maken
Wel rekening houden dat digitaal nooit door alle mensen gebruikt kan worden. er blijven mensen
uitgesloten om diverse redenen
Zorgen dat indien gewenst, alle mensen ten alle tijden kunnen blijven kiezen om dingen
schriftelijk, mondeling, telefonisch te kunnen afhandelen. De doelgroep zal vanzelf minder
worden. Digitalisering is mooi, maar mag niet, wat nu al wel regelmatig gebeurd, 'door de strot
geduwd worden', om dat maar even zo te schetsen.

Toelichting
•
•
•

•
•
•
•

•

3 Dan word de ambtelijke molen overbelast
Bij verzamelen van data tevens letten op de privacy (AVG)
DE MENS NIET VERGETEN. Door de digitaliseren kan persoonlijk contact met de bestuurders
vrijwel niet/ moeilijk meer worden verkregen. Een grote groep Limburgers snap van de
digitalisering niets en / of kan de noodzakelijk apparatuur ( Computers, etc. ) simpelweg niet
betalen.
Ervoor zorgen dat onze gegevens niet op straat komen te liggen.
Geen
Geen verdere
Ik weet dat technologie op dit moment niet meer weg te denken is in deze wereld, echter vind ik
niet dat het er beter op word. het sociale vlak valt weg. er is geen ruimte meer om te socialiseren
en dat is jammer. ook zie je dat de ouderen dan buiten boord vallen en worden veel banen
vervangen door computers. niet meer sociaal maar eerder asociaal
Inzetten op gebruiksvriendelijkheid van apps of programma's, mensen leren programmeren
heeft geen nut.
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•

•
•

Toelichting op punt 1, helaas gaat dit allicht ten koste van privegegevens. Maar tijden
veranderen, de criminelen worden steeds slimmer en brutaler. Deze groep mensen lappen de
regels en wetgeving aan hun laars en hebben lak aan de samenleving waarin wij leven waardoor
de het gezag het nakijken heeft. Als "we" steeds maar met het vingertje wijzen zal de
criminaliteit zich steeds verder ontwikkelen en doorwoekeren. En handhaven zal bijna niet meer
te doen zijn. Dus vind ik dat de overheid meer mag inzien en ingrijpen om erger te voorkomen.
Vind vooral mijn eerste keus belangrijk, maar lijkbaar is de enquête opgezet dat je er drie Moet
kiezen. (niet handig want dit geeft een vertekend beeld)
Zorgen dat indien gewenst, alle mensen ten alle tijden kunnen blijven kiezen om dingen
schriftelijk, mondeling, telefonisch te kunnen afhandelen. De doelgroep zal vanzelf minder
worden. Digitalisering is mooi, maar mag niet, wat nu al wel regelmatig gebeurd, 'door de strot
geduwd worden', om dat maar even zo te schetsen.
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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
Burgertop Limburg 2018
10 september 2018 tot 29 oktober 2018
281
5,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*
5
25 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 5,8%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,8%
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. TipWeert
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 Weert vergroten. Via
het panel Tipweert.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Weert hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op tipweert.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.
TipWeert.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.
TipWeert.nl maakt het gemakkelijk om zonder
veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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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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