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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 85% 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%). Dit is
ook gemiddeld het hoogst scorende item (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 (2,2).
Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid." wordt " Inzetten op een
krachtenbundeling van overheid (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 (41%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,0).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Kerkrade, waarbij 299 deelnemers uit de gemeente
Kerkrade 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=280)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (5%)
Ik zou inzetten op (85%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'kwaliteit van leven
(EU)regionale aanpak van werkgelegenheid en duurzame productie.
(Zorg)Tourisme
1 FC Limburg
1. Koppelen van duurzaamheid aan economische ontwikkeling (door nieuwe milieuvriendelijke
ontwikkeling te stimuleren wordt de economie gestimuleerd). 2. Behoud Limburgse eigenheid
125,00 voor chronische zieken
Aantrekkelijkheid van de gehele provincie
Aantrekken grote bedrijven
Afschaffen provincie. Meer samenwerking in regio door zelfstandig blijvende gemeenten.
Afscheiding van Nederland, toetreden tot Belgie
Alle instellingen beter controleren welke overheidsgelden krijgen voor hun diensten. Zeker o.v.
Arbeidsplaatsen creëren
Armoede, asielbeleid,ouderen,subsidies op veel onzin
Banen, banen en nog eens banen. Preventieve gezondheid, gezonde leefstijl. Omdat
gedragsverandering bij volwassenen moeizaam gaat, veel aandacht en geld kost, moet i.r.t. een
betere geestelijke en lichamelijke gezondheid alle aandacht naar de jeugd gaan!
Banen, milieu(techniek) en Techniek en minder aan subsidie potjes
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Bedrijven aantrekken, toerisme in de regio aantrekkelijker maken, bouwen duurzame betaalbare
woningen
Behoud cultureel erfgoed, Educatie/Onderwijs, woonruimte voor studenten creëren.
Behoud eigen identiteit.Quotum stelling vreemdelingen.
Bejaardenzorg.
Bemoeizucht gedeputeerden, in overleg met gemeenten en diens burgers en geen one man
show
Bestrijden werkeloosheid
Betaalbaar wonen, zonne-windenergie, milieu,natuur
Betaalbare huurwoningen, veiligheid, het creëren van voldoende banen, meer politie
Betaalbare huurwoningen.
Betere zorg voor ouderen
Criminaliteit (3x)
Criminaliteitsbestrijding, asociaal verkeerksgedrag
Cultuur
Cultuur/ behoud erfgoed
Dat er meer voor gehandicapten mensen word gedaan
Dat mensen met uitkering gecompenseerd worden (in kabinet Rutte is alleen iets extra's mogelijk
voor werkenden)
De Burgervaders opdracht geven om in de wijken te investeren om verloedering, misdaad en
verdeeldheid tegen te gaan !
De minder bedeelde van de maatschappij
De natuur
De ouderenxorg
Drie gemeenten in Zuid Limburg. L1 uit hun slaap halen. Gratis openbaar vervoer in
limburg.verbeteren gezondheidszorg (2x)
Drugshandel/explotatie en geluidsoverlast
Duidelijker partij kiezen vóór het Limburgs dialect
Duurzaamheid (2x)
Duurzame ondernemen, werkgelegenheid en onderwijs
Duurzame, vreedzame en interraciale samenleving
Economie
Economie en toerisme
Een duurzame toekomst voor onze kinderen
Een grote Parkstadgemeente
Een transitie naar circulaire regionale economie met regionaal geld en volgens de principes van
de Donut economie (Kate Haworth)
Eenzaamheid
Eigen mensen een voorkeurs behandeling t.o..v buitenlanders
Energie neutraal
Euregionale samenwerking op het gebied van milieu, werkgelegenheid en cultuur
Fuseren van de zuidelijke provincies ivm kostenreductie.
Gezondheid: in de vorm van stress verlagen en goede natuurlijke voeding
Gezondheidszorg, veiligheid, werkgelegenheid, voorzieningen voor kinderen, cultuur
Goed onderwijs en armoedebestrijding
Goed wonen (goeie betaalbare huurwoningen .goed onderhouden parken en bossen wegen en
vooral fiets en wandelpaden
Goede ouderenzorg. Voorkoming krimp door jongeren meer kansen te bieden in de regio.
5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Grensoverschrijdende samenwerking
Grensoverschrijdende uitdagingen omarmen
Herverdeling van middelen. Niet de rijken rijker en de armen armer, maar lusten en lasten
eerlijker verdelen.
Het aan de kaak stellen van topsalarissen
Het behoud van de Limburgse cultuur. Tevens zou ik ervoor zorgen dat er geen onnodig geld
verkwist wordt.
Het behoud van de Limburgse identtiteit.
Het beter en sneller aanleggen van infrastructuur. duurt lang voor de puntjes op de i worden
gezet.
Het concretiseren van onze functie als grensregio en het onder de aandacht brengen van de
negatieve gevolgen daarvan
Het minder verlenen dan wel geheel afschaffen van diverse subsidies aan diverse instellingen
Het welzijn v. d. mensen/werkdruk verlagen door het basisinkomen
High Tech
Hoogwaardige werkgelegenheid.
Huisvesting en middel /hoogwaardig werkaanbod.
Iedereen zoveel mogelijk mee doet en niet alleen de werkenden
Iets voor de jeugd
Ik zou meer inzetten op nieuwbouw woningen aangepast voor oudere .Waar ook zonodig
aandacht voor zorg aanwezig is.Veel oudere willen hun huis weg doen maar hebben geen
alternatief.Als de oudere aangepaste woning kon krijgen dan kunnen jongere doorstromen naar
de woning die oudere achter laat.
Infrastructuur
Innovatie en werkgelegenheid
Integratie
Integratie grensregio's B,D,Nl
Integriteit van alle bestuurders in overheidsdienst
Internationale samenwerking
Internationale samenwerking met Duitsland/België
Internationalisering, met name met Duitsland
Jeugd en ouderen
Jeugdbeleid
Jeugdcentra
Jongeren, milieu, toerisme, fusie BVO’s, verjonging, onderwijs, tolerantie en acceptatie, cultuur
Jongeren, toerisme, klimaat, gelegaliseerde cannabisindustrie, ambacht.
Kleinschaligheid
Klimaat - campussen
Kwaliteit van leven (2x)
Kwaliteit van leven, ook voor mensen met een kleinere beurs, en milieube
Leefbaarheid, respect voor overheid
Lege winkelcentra
Limburg
Limburg onafhankelijk maken van den Haag, zijn nu pseudo NLrs
Limburgse identiteit
Luisteren naar de bewoners gelegen aan de Parallelweg/ Hamstraat in Kerkrade.en zorgen voor
verbetering aldaar.!!!
Meer 1 worden met holland
Meer aandacht voor ouderen
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Meer behoud van natuur. Meer actie tegen drugshandel.
Meer betaalbare nieuwbouw woningen realiseren.
Meer biodiversiteit en het terugdringen van fijnstof door in zijn algemeenheid méér in de natuur
te investeren (onder meer door meer vergroening in de binnensteden vooral met groene gevels
en daktuinen) en veel minder in wegen en beton! Zorg dat de binnensteden verkeersluw worden
gemaakt zodat ook daar relatief gezonde lucht kan worden ingeademd.
Meer doen tegen overlast in de buurt. Inzetten op waterstof.
Meer en betere euregionale samenwerking
Meer groen, meer plaatsen voor sport, subsidie voor jonge gezinnen.
Meer jonge gezinnen uit de Randstad naar Limburg halen, zodat de vergrijzing wordt
gecompenseerd met kinderen, de toekomst van Limburg en haar regio's.
Meer locaties voor naturistische recreatie.
Meer plaatsing van bedrijven
Meer samenhorigheid en verantwoordelijkheid
Meer samenwerking door alle partners(prov-gemeenten-waterschap-lto-politie) mbt veiligheid,
veel meer inzet/handhaving criminaliteit en verloedering buitengebieden en industrieterreinen,
inzet op veel meer goede fietspaden binnen/buiten bebouwde kom, tevens onderhoud daarvan,
adequaat reageren op klachten/voorstellen bewoners, energie neutraal bouwen en bestaande
woningen subsidiëren, zoals bijvoorbeeld bij zonnepanelen, meer aandacht voor veilig wonen
vergrijzende bevolking, creëer banen voor jeugd, zodat zij niet de provincie verlaten
Meer samenwerking tussen gemeenten
Meer sociaal gevoel onder burgers onderling
Meer technologie naar Limburg te halen. De diverse campussen uitbreiden
Meer veiligheid, vooral wat betreft het hard rijden in bv een 30 km zone. Meer flitsers in de wijk.
En meer controle op parkeren, met name heel kort op de hoeken van de straat parkeren. En dat
er op creches en kinderopvang meer aandacht wordt besteed aan het limburgs dialect.
Meer vergroenen van binnensteden.
Meer voor onze kinderen..onze toekomst
Meer werkgelegenheid
Meer werkgelegenheid in Limburg.
Meer werkgelegenheid en meer sociale woningen voor mensen met laag inkomen
Meer winkels in het centrum
Milieu en leefbaarheid zowel voor grote steden en kleine dorpskernen
Milieu en welzijn
Minder bureaucratie meer efficiency
Minder vluchtelingen,er komen er te veel.vluchtelingen krijgen meteen een huurwoning,andere
mensen moeten maar wachten.
Mobiliteit van de Limburgers en de veiligheid en werkgelegenheid voor jongeren
Mobiliteit. De A2 is de enige verbinding met de rest van het land, als daar iets mee of op gebeurd
dan staat alles vast. Datzelfde geldt voor de spoorverbinding, een blaadje en je komt \limburg
met de trein niet meer in of uit.
Mogelijkheden om winkeliers en benzinestations aan de grensregios te helpen te blijven bestaan
Natuur en landbouwbeleid
Natuur, jeugd, cultuur, problemen multiculturele samenleving
Natuurbehoud
Natuurbehoud en monumenten en erfgoed behoud voor ons nageslacht.
Natuurbehoud,provinciale richtlijn vuurwerkverbod,
Nieuwbouw voor starters en in stadskernen overtollige winkelruimte ombouwen tot woonruimte
Nieuwe werkgelegenheid, behoud van scholen, verbetering milieu
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Normen waarden Qua omgang met elkaar, zowel bij de “ gewone burger” als bij alle overige
Limburgers
Onderhoud groen
Onderwijs
Onderwijs en Economie
Onderwijs en sport
Onderwijs en werkgelegenheid
Onderwijs en zorg
Onderwijs, armoedebestrijding en sport
Onderwijs, werkgelegenheid, armoedebestrijding (in de breedste zin)
Ontwikkeling van burgers en wijken, in een krimpende samenleving ruimte geven aan en
stimuleren van eigen initiatieven.eigen
Ontwikkeling van kennis en kunde
Op een nog betere samenwerking met onze directe buren. Stoppen met het calimerogedrag
richting Den haag en laten merken dat we niet met ons laten sollen.
Openbaar vervoer (2x)
Optimaal benutten van de bestaande mogelijk heden en geld verslindende nieuwe projecten
achterwege laten.
Ouderen
Ouderen en jeugd
Ouderen.
Ouderenzorg
Pensioen leeftijd
Positieve Gezondheid
Regionale samenvoeging
Respect voor elkaar en een schone omgeving
Rommel op de opritten van huizen, ging door de straten van kerkrade, o, help wat een rotzooi,
en onchalantigheid
Samen gaan tot grote gemeente Parkstad
Samen werking regio Duitsland België
Samenvoegen van gemeenten.
Samenwerking tussen de verschillende gemeenten. Parkstad realiseren.
Scholing
Sociale achterstanden inhalen
Sociale agenda
Sociale woningbouw
Sterke euregio , samen met Belgie en Duitsland en beschikbare europese subsidie gebruiken
Tegengaan van clustering van probleemmensen met financiele, danwel geestelijke
ptoproblematiek blematiek
Toerisme (5x)
Tourisme
Tweedekansonderwijs en milieuvriendelijk ondernemen
Veiligheid (5x)
Veiligheid en normen en waarden
Veiligheid voor de burgers!!
Veiligheid, betere voorzieningen voor de ouderen, zorgen voor meer zamhorigheid en
verdraagzaam heid onder de limburgers.
Veiligheid. Meer blauw op straat.
Verduurzamen van de bebouwde omgeving
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Verduurzaming
Vergrijzing. Provincie aantrekkelijk maken, zodat jongeren 'moeten'blijven.
Verkeer en Vervoer
Verregaande samenwerking van gemeenten in Zuid Limburg of herindeling
Vluchtelingenwerk
Voldoende Werkgelegenheid, blijven behouden.
Warmwatervoorziening
Wegen net en Zorg en welzijn, bouwen van huurwoningen voor starters en minima.
Werk, onderwijs, ontwikkeling
Werkeloosheid, vervoer, drugsoverlast, bestrijding criminaliteit (dus veiligheid)
Werkgel
Werkgelegenheid (7x)
Werkgelegenheid (ivm vergrijzing) en toerisme.
Werkgelegenheid beter verankeren. nu te afhankelijk van een paar grote spelers. is zeer
kwetsbaar.
Werkgelegenheid en huisvesting
Werkgelegenheid en milieu
Werkgelegenheid en onderwijs
Werkgelegenheid en samenwerking met de aanliggende landen. Zeker het openbaar vervoer
naar en van de ons omringende landen is bedroevend
Werkgelegenheid en Scholing
Werkgelegenheid en toekomst jeugd
Werkgelegenheid en verbetering/verbreding van het OV net
Werkgelegenheid en wonen
Werkgelegenheid met daaraan gekoppelde onderwijsmogelijkheden
Werkgelegenheid zodat jongeren blijven in zuid limburg
Werkgelegenheid, armoedebestrijding en ouderenzorg
Werkgelegenheid, armoedebestrijding, openbaar vervoer
Werkgelegenheid, milieu
Werkgelegenheid, voldoende scholen en opleidingsmogelijkheden, leefbare, veilige wijken/
steden, goede zorg voor ouderen.
Werkgelegenheid, zorg, huurwoningen, milieu
Werkgelegenheid; armoede bestrijding en klimaat
Werkplekken voor 50 plussers die onfortuinlijk werkloos zijn geworden
Wijkbehoud, door cluster vorming van winkels en service punten. ( BV apotheek / geldautomaten
/ enz. dagwinkels/
Windenergie, aardwarmte ( project grondwater Heerlen ), waterstof uit zonnen-energie.
Winkel leegstand.
Woonklimaat verbeteren zodat jongeren binnen de provincie blijven.
Zeker dat die 125 euro weer naar de mensen terug gaat
Zelfontplooiing en zelfregulatie. limburgers onafhankelijk maken van overheid
Zorg
Zorg voor de kwetsbaren in onze maatschappij, gehandicapten, ouderen, chronisch zieken, enz.
Zorg voor ouderen en chronisch zieken
Zorg, onderwijs, euregionale projecten
Zorg.
Zwerfvuil in Limburg

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

•

•
•
•

•

Al het groen dat er is, behouden en niet ten koste laten gaan van de groeiende
economie. Natuur is - overal en dus ook in onze provincie - ontzettend belangrijk en
helaas moet natuur vaak het onderspit delven om wegen, huizen, bedrijven etc. te
bouwen. Er komt een moment dat de economie niet meer groeit en dan zitten we
weer met leegstand en (nog) minder natuur. Dus: denk nu eens verder vooruit als
provincie en doe niet mee met de 'hype' van groeiende economie. Denk in eerste
instantie aan de natuur - want natuur is onmisbaar voor de mens (luchtkwaliteit,
zuurstof, gezondheid, stilte, vrijetijdbeleving etc., kortom: Kwaliteit van Leven).
Alle voetbalclubs in Limburg overleven het niet zonder steun van de gemeente. En
dat is toch belasting geld.
Beide samen resulteren in een beter toekomstperspectief.
Dat de overheid inzet op gunstige voorwaarden voor een bloeiende economie is
prima, maar al te vaak wordt dat vertaald in dure megalomane projecten die
achteraf overbodig blijken (winkelcentra, industrieterreinen). Beter zou zijn om te
onderzoeken waarom jongeren wegtrekken en mensen hier niet (meer) willen
wonen. Voor een deel is dat niet op te lossen, maar meer ruimte geven aan wijken
en de verantwoordelijkheid geven en toevertrouwen aan burgers zou wel helpen om
de provincie aantrekkelijker te maken. En op de lange termijn waarschijnlijk geld te
besparen.
De bassis is dat elk mens zich goed voelt, lichamelijk maar ook psychisch. Als beiden
in balans zijn , kan de mens ook beter voor zich zelf bedenken wat goed voor hem is.
Leer de Jeugd dmv workshops (LevenScan) op school, hoe gaat het met me: hoe gaat
het lichamelijk, hoe gaat het met me: relaties, studie, werk, wonen, vrije tijd, natuur
enz.
Je leert mensen bewust naar zichzelf te laten kijken, waardoor ze beter zelf hun
problemen kunnen oplossen, bewuster worden en zien en ervaren wat je zelf kunt,
Dat werkt!
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De grensoverschrijdende uitdagingen omarmen heeft betrekking op de
samenwerking met de lokale overheden-, ondernemingen- én verenigingen vanuit
Duitsland en België. Dit raakt veel onderwerpen echter een paar hiervan 'steken in
het oog'.
Als eerste: de grensregio's hebben op dit moment meer hinder van de huidige
nationale fiscale regels dan de randstadregio's. Gevolgen: Nederlandse (jonge)
burgers die inkomsten uit arbeid in het buitenland hebben verhuizen naar Duitsland
of België. De complexiteit en minder voordeel bij het afsluiten van een
woninghypotheek (=duurder wonen) kan een oorzaak zijn van deze vertrekstroom.
Doordat de emigratie vanuit Duitsland of België naar Nederland van burgers die
opgegroeid zijn aan of net over de grens met Limburg (en die modaal of meer
verdienen) kleiner is dan de stroom grensgangers die vertrekken vanuit Limburg zijn
de gevolgen groot: geen waarborging van de Limburgse identiteit, een gemis op
economisch vlak (minder bevolking met een bestendig inkomen, minder omzet voor
winkeliers, minder particuliere vastgoed, minder werkgelegenheid etc.), het sociale
vangnet in Limburg wordt groter, het imago van Limburg lijdt hieronder etc.
Als tweede is het ongelooflijk hoeveel burgers oneigenlijk gebruik maken van de
sociale middelen in Nederland. Geen samenwerking met buitenlandse
Belastingdiensten, buitenlandse banken of buitenlandse RDW ’s geeft ruimte voor
burgers voor buitenlandse middelen niet door te geven aan het UWV of aan de
Nederlandse gemeenten. De Nederlandse burger betaalt hiervoor de rekening.
Vanwege het gebrek aan kennis van hoe de ‘ooster en zuiderbuurman’ zijn wet én
regelgeving uitvoert loopt Limburg een groot risico:
#grensoverschrijdendecriminaliteit.
Als derde onderwerp denk ik dat gemeenten veel meer moeten samenwerken en
meer toezicht mogen krijgen vanuit de Provincie. In het bijzonder kan de
samenwerking beter tussen Limburgse gemeenten op het gebied van inburgering,
armoedebeleid, zorg en welzijn.
Genoeg uitdagingen.. de Provincie Limburg dient zich in Den Haag te melden en het
Rijk de voordelen moeten aanreiken van ‘Limburg als nederzetting voor het leven’.
Als al gestart wordt met de aanpak van bovengenoemde punten dan is het een
kwestie van tijd dat Limburg gaat floreren.
De provincie heeft als perifere regio in NL geen toekomst. NL houdt feitelijk op na
Eindhoven (vanuit Randstad metropool gezien).
Door steeds maar groter te denken verliezen we het het contact met wat er
werkelijk toe doet
Een mooie omgeving en lage bevolkings dichtheid. Nederland vegrijsd. Kijk dat je
daar op inspeelt en breng zorg en recreatie bijeen op grote schaal en word een
senioren kuuroord.
Er heerst armoede ,de mogelijkheid om je onder de mensen te begeven in een
vereniging of een terrasje pakken is onbetaalbaar daarom is het belangrijk dat er
wordt geïnvesteerd in buurthuizen waar voor jong en oud activiteiten zijn. Kosteloos
door vrijwilligers gerund samen knutselen koffie drinken spelletje maar niet alleen
voor ouderen nee ook voor jongeren en allochtonen breng de mensen laagdrempelig
samen!
Gezien bovenstaande is extra toelichting eigenlijk niet nodig. Toch wil ik nog iets
opmerken: We hebben de mond vol van één Europa, alleen heeft men in Den Haag
nog steeds niet het idee, dat één Europa bij de landsgrenzen begint. Betrek deze
provincies meer bij dit project en ik ben ervan overtuigd dat deze provincies met
meer en betere oplossingen komen dan Den Haag.
He
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Het bevorderen van het dialect en het streven naar erkenning van deze talen als
eigen taal; en het bewaren van de Limburgse cultuur. Meer politieke taken in
handen geven van Limburgers.
Huisvesting / woonvormen etc. waar de vergrijzende massa langer zelfstandig en
ruim kan wonen, en daarbij een klimaat scheppen dat jongeren willen blijven wonen
en de huizen daadwerkelijk kunnen overnemen / kopen van de oudere generatie. Dit
is economisch het aller belangrijkste anders eindigen we in grote armoede en
spooksteden / plaatsjes zoals we het zien op TV ... USA, Italië etc.....
Ik hoop dat onze kleinkinderen ook nog in een wereld kunnen leven waar rust is en
groen.
Dat is heel belangrijk voor je welzijn.
Ik werk al mijn hele leven buiten de provincie en de bereikbaarheid is een drama.
Zolang er niets gebeurd loopt het wel maar bij de minste verstoring is het ook gelijk
een drama
Ik zou inzetten op behoud van cultureel erfgoed om parels zoals Abdij Rolduc
duurzaam voor ons nageslacht te bewaren. De nadruk ligt hierbij op het bosquet de
vrijvers en de cultuur en historisch waarde volle agrarische omgeving. Hierin is geen
plaats voor een Golfbaan, een Vakantiepark of Woonhuizen. Tevens zou ik studenten
graag terug halen naar Kerkrade en Heerlen (Centrum) immers een florerende
binnenstad kan niet zonder studenten. Kijk maar naar onze buurgemeente Aken. Als
derde punt zou ik ondernemers stimuleren om woonruimte voor studenten te
ontwikkelen. (Eventueel met startersleningen om huidige braakliggende gebouwen
te verduurzamen en veilig te maken voor bewoning)
In de toekomst gaan we nog meer ouderen krijgen. Die vragen ook zorg en sociale
contacten. . Het zou fijn zijn daar nu al op in te spelen. Naar mijn mening is daar nog
veel werk te doen. Eenzaamheid is iets van alle tijden. Ga eens bij mensen op
bezoek. Heel veel schrijnende verhalen.
In vergelijking met andere provincies is het hier wat dat betreft droevig gesteld.
Jeugdsoos werkte prima, waarom zijn die nu weg.
Kennis : het is mi voor NL en ook voor Limburg van belang dat we de kennis (op de
diverse niveaus) maximaliseren : dit is onze kracht (wij zijn imeers geen (groot)
productie-land.
Kunde : door waar kennis (op elk niveau ... van timmerman tot Ir.) toegepast dient te
worden: maximaliseren van de kunde ; "geen algemene/generiek opleidingen die
vlees noch vis zijn" maar goede vakscholen en top top-universiteiten : Nl (en
Limburg) dient hier bekend (te gaan) staan
Limburg is zo variabel in landschap, eigenheid en cultuur dat er hier voor elk wat wils
is. Nu we ook nog een ander klimaat krijgen dan de rest van Nederland zou men dat
als positief punt moeten gaan gebruiken.
Maak Limburg mooier en laat dat ook zien aan de buitenwereld zodat meer mensen
hier willen wonen en blijven wonen en hun vrije tijd besteden dan komt het werk en
geld vanzelf , wij zijn verdorie de mooiste provinie van nederland ! , zorg dat er
goede betaalbare ruime huurwoningen zijn goed onderhouden wegen trotoirs fiets
en wandelpaden parken en bossen zodat men hier niet alleen wil werken maar
zeker ook wonen en de vrijetijd doorbrengen . nee geen hoogdravende
geldverslindende projecten zoals golfbanen en geluidevenementen , wandelen
fietsen en watersport dingen die niet vervuilen en veel overlast veroorzaken
Meer gebouwen waar de gevels groen zijn door vertical gardening, nieuwe
gebouwen meer organisch en cradle to cradle, waardoor gezonder leven in de stad
bevordert word, geef de stad weer een hart ipv alles af te breken.
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Weet
niet.

•

Nvt
Om vergrijzing te voorkomen zou ik meer voorzieningen treffen om zo de jeugd hier
in Limburg te houden doormiddel van een betere arbeidsmarkt maar ook dat er
meer te doen is voor de jeugd om hangplek en overlast te voorkomen om
bijvoorbeeld meer jeugdhuizen en activiteiten te organiseren. En de voorzieningen
voor ouderen aan te scherpen. Door bv ouderen die een rijbewijs hebben moeten
inleveren, juist die ouderen een buspas te geven zodat zij zich ook kunnen
verplaatsen. Meer vrijwilligers inzetten die kunnen helpen bij administratie en
eventuele digitale veranderingen. Ook uitjes realiseren zodat geen oudere vergeten
wordt en zo kampen met vereenzaming.
Op vele fro
Regering dient meer rekening te houden met de gevolgen van de grenspositie t.a.v.
drugsproblematiek, veiligheid, criminaliteit en ondernemierschap
Ter bestrijding van de armoede.
Verder ook overheidsbanen die in Limburg zijn blijven behouden,en niet naar de
randstad laten verplaatsen.
Wij behoren ook bij Nederland.
Waar blijven de bedrijven die in Holland gevestigd zijn en hier niet? Welke reden zit
daarachter ? Ruilen van woning met noord Hollanders zodat ze kennis kunnen
maken met Limburg om hier hun vakantie te houden etc etc
Waarom wordt in deze digitale tijd toch alle werkgelegenheid in de Randstad
geconcentreerd? Neem als voorbeeld ABP en CBS. Deze zijn in Limburg gevestigd en
doen het hier meer dan goed!
Want ik weet dat men bij Arriva weet dat er in het weekend voor 60% zwart gereisd
wordt. Maar controleurs inzetten is te duur.
We moeten Limburg economisch sterker maken door de faciliteiten daarvoor te
verbeteren. Daarna volgt het aanpassen van het woon en leefklimaat
vanzelfsprekend
Zie boven (2x)
Zwerfvuil wordt een steeds groter probleem. In bossen en bermen, velden en op
straat overal kom je het tegen. Op lange, maar ook op korte termijn zullen de
consequenties hiervan onomwendbaar zijn. Want plastic, aluminium en andere
stoffen laten hun sporen na in het milieu. Zodoende is een gedragsverandering
nodig. Door bewustwording bij alle burgers, jong en oud, te creëren, kunnen
inwoners van Limburg de uitdaging aangaan om als schoonste provincie
voorgedragen te worden. Het zou mooi zijn als burgers samen met Provincie
Limburg hun schouders zetten onder een campagne tegen zwerfvuil.
D
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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=271)

80%
70%
60%

2,4

2,6

50%

2,7

40%
30%

3,4

3,3

20%
10%
0%
Inzetten op meer inzetten op meer inzetten op Limburg
In zetten op
Ander onderwerp
onderwijs en
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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%). Dit is
ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,4).

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

1tm3 als onderdeel van vraag 1: Limburg start bij 0; nieuwe schone werkgelegenheid in de
euregio tussen Randstad/Antwerpen-Brusssel/Keulen-Ruhrgebied kan goed in combi met
toerisme een beschikbaarheid van arbeidskrachten en betaalbare woonruimte.
Aandacht voor de medemens
Aanpak aso's
Ander gemeente bestuur
Armoede bestrijding
Armoede en eenzaamheid tegengaan
Armoedebestrijding (2x)
Behoud van de natuur
Beperking instroom andere culturen
Betaalbare huurwoningen
Beter openbaar vervoer in steden en dorpen
Betere bereikbaarheid binnen en buiten de provincie (buurlanden)
Betere gezondheidzorg.
Broedplaats voor ondernemers in nieuwe technologien
Combinatie jeugd en ouderen zorg
Cultuur
De Limburgers lopen achter in sport en diegene die topsport doen worden slecht begeleid
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De ouderenzorg
Diervriendelijke veeteelt, kweekvlees
Drugsbestrijding
Duurzaamheid
Duurzame samenleving
Echt van zwart naar groen door nieuwe bouwprojecten zoals de bosco verticale in Milaan of de
nieuwe steden ontworpen met hulp stefano boeri of dichterbij
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/project/wonderwoods-2/
Eenzaamheid en ouderen
Eenzaamheid onder ouderen
Eenzaamheid zie toelichting boven
Focus op Duitsland. Intensieve samenwerking en uniformering regelgeving. Duitse taal in
onderwijs verplicht. Focus sterk op Duitsland op school
Gezondheid. Door stress verlanging en gezonde voeding
Gezondheidszorg ouderen.
Grensregios helpen ivm prijzenslag met buurlanden
Groen omgeving hoort hier ook bij.
Het streven naar 'meer' vervangen door een integrale en systemische kijk
Het wonen werken en leven ( meer bevolking)
Hightech en daarbij grensoverschrijdend. Vrij vervoer voor iedereen. Betere bereikbaarheid
dorpskernen openbaarvervoer. Optimale ondersteuning campussen
Hoge kortingen voor Limburgers voot Limburgse attracties, parken etc
Huisvesting voor de oude generatie en jongeren behouden door werk.
Iedereen voldoende middelen om te participeren in de samenleving
Ik heb er maar twee
Inzet vrijer bewegen dus gratis verplaatsen gratis ov. Veiligheid op straat.gebruik maken
grensgebieden Duitsland en België.
Inzetten op de limburger , de bewoner , de belastingbetaler die alles mogelijk maakt verwen die
Inzetten op kansarmen. Betrekken bij maatschappelijke omgeving (werk-wonen-vrije tijd)
Inzetten op vreedzamer leven
Klimaat
Kwaliteit van limburg
Landbouw en milieu
Leefbaarheid in de wijk(en)
Levens kwaliteit verbeteren.
Levenswaardig voor iedereen ook op financieel gebied
Limburg als "verbinder" (Top-)locaties inzetten voor (inter-)nationale bijeenkomsten en
Seminars (bv Rolduc, Stadions van voetbalclubs, gerenormeerde hotels : men moet er graag
naartoe gaan om "rijker" terug te komen)
Limburgs evenwaardig als het fries !
Meer aandacht voor veiligheid en normen en waarden.
Meer behoud van natuur.
Meer betaalbare zorg voor ouderen en gehandicapten; minder hierop bezuinigen in plaats van
steeds meer geld in prestige-pobjecten te steken
MEER DOEN VOOROUDEREN ,,DIT ISEEN KWETSBARE GROEP
Meer festivals zoals col
Meer groene buffers
Meer ruimte voor buitenlanders
Meer spreiding van onderwijs, ook voortgezet onderwijs in de kleinere steden.
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Meer tijd voor Ouderen zorg
Mijns inziens wordt de kwaliteit van leven bepaald door de rust die ik ervaar. Geluidsoverlast die
wordt veroorzaakt door een laagvliegend Awacs-toestel of door extreem zwaar vrachtverkeer
wat letterlijk bij sommige mensen langs de voordeur jaagt draagt daar mijns inziens niet aan bij.
Milieu
Minder landbouw,meer natuur.
Moraliteit en verantwoordelijkheid
Op pensionado's we moeten het florida van Limburg worden
Openbaar vervoer verbeteren
Openbaarvervoer,
Opruiming van gebieden, in wijken
Ouderen
Ouderenzorg (2x)
Ouderenzorg, gezondheidszorg
Ov
Overheidsinspanningen
Respect voor elkaar
Sociale achterstanden inhalen
Techniek
Tegengaan van armoede
Tegengaan van criminaliteit
Tweedekansonderwijs
Veiligheid (4x)
Veiligheid is voornaam
Vertrouwen in de gemeente proberen terug te winnen door transparantie en openheid te eisen.
Voorzien in betaalbare duurzame woningen
Werkgelegenheid
Wijk verbeteringen zodat de héle stad "gezond " is en niet alleen parade paardjes!
Winkelcentra
Zie vraag 1
Zie vraag een!
Zorg
Zorg en persoonlijk budget, hulp voor jongeren met beperking
Zorg. Mensen die hulp nodig hebben.

Toelichting
•

•
•

1. Ik ben al jaren aan het wachten op die camping die er zou komen en er nog steeds niet is.
Jammer. Zou een aanvulling zijn voor Kerkrade. Tevens bindt je dan de campinggasten aan je
stad/streek. In de Ham ter hoogte van de hamstraat en de hammolenweg zou een ideale plek .
Ook aan de herenanstellerweg is een prima locatie.
Bij 'Kwaliteit van Leven' hoort onlosmakelijk de natuur. Ik vind het bijzonder dom dat 'behoud
van de natuur' niet in dit rijtje staat, en bijvoorbeeld toerisme wel. Meer toerisme gaat ten koste
van het mooie Limburg.
Bij het onderwijs gaat het over de visie en benadering en acties als b.v. het provinciebreed
uitrollen van het concept 'Gezonde School' en dat bv nemen als broedplaats voor brede sociale
innovatie en aanpakken van de transgenerationele achterstanden.
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De hierboven genoemde punten hebben weer vooral te maken met de "oude tijd". Werk/
groeiende economie, gezondheid en sport. Zaken die in de afgelopen 30 jr (en langer) al tig keer
zijn langsgekomen.....en die nog nooit iets werkelijks hebben opgeleverd. Onze Wereld gaat
kapot aan steeds meer economische groei! Zet in op bewustzijnsgroei dmv Yoga en/of meditatie.
Zorg voor het welzijn v. d. mensen dmv het basisinkomen en op alle gebieden zal het menselijke
bestaansniveau veel beter worden waaronder de gezondheid en het welzijn. Zie dit artikel voor
meer info over het basisinkomen;http://basisinkomen.org/obi/manier-gezond-wordenexperimenten-basisinkomen-canada/
Iemand die gezond en sportief is zal oo de andere speerpunten meer kunnen en willen "leveren"
Ik vind massale veeteelt niet meer van deze tijd, zoveel nadelen,
Ten eerste hoeven we helemaal niet zoveel vlees te eten, is zelfs beter om heel weinig vlees te
eten.
Ten tweede ligt dierenwelzijn me heel na aan het hart, een dier is geen ding maar een wezen
met gevoel, en ik zou willen dat ze ook zo worden behandeld.
Daarom zou ik inzetten op boerderijen met kweekvlees, dat is de toekomst, slachten van dieren
moet stoppen.
Wat betreft onderwijs zou ik willen pleiten voor goed nederlands onderwijs, ook de uitspraak,
het moet niet nodig zijn dat iedereen hoort aan onze taal dat we limburgers zijn, want we zijn
ook nederlanders.
Inzetten op een broedplaats voor ondernemers als concurrentie met de Randstad of een
technische regio als Eindhoven moet je niet willen, dat gaat niet lukken. Maar wel als
broedplaats waar ondernemers alternatieve (al dan niet kleinschalige) bedrijven kunnen
ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, zorg, duurzaamheid. Dit kan een eigen
karakter geven aan een regio en aantrekkelijker om te wonen of te bezoeken. En op termijn
wellicht een invulling geven aan binnensteden waar de conventionele middenstand de ruimte nu
eenmaal nooit meer op gaat vullen.
Is extreem belangrijk voor de werkgelegenheid, daarenboven bevordert het de inventiviteit wat
belangrijk is betreffende de toekomst
Nvt
Op gezondheid ben ik wel voor maar sport zou ik niet als prioriteit zetten ivb met de vergrijzing
en de ouderen die er behoefte aan heeft zal het ook zeker doen voor de jongeren is dit geen
punt die zoeken de sportschool wel op maar er kan wel meer aandacht van de scholen gegeven
worden voor de kinderen
Samen eenzaamheid oplossen onder de jeugd en ouderen, koppel ze aan elkaar, koppel een
eenzame jongere aan een eenzame oudere laat ze elkaar helpen( samen boodschappen doen,
ervaringen en kennis delen)
Een oudere, kennis laten over brengen aan jongeren.
Veiligheid is voorn
Verdere toelichting is reeds gegeven; het is het hele plaatje dat moet kloppen./ kloppend
gemaakt moet worden.
Het ene puzzelstukje "ontwikkelen" zonder de rest van de puzzel mee te nemen heeft geen
enkele zin.
Werkgelegenheid en toerisme doen ze allemaal . denk s aan het verwennen van de huidige
bewoners en ondernemers door kwaliteit en regelgeving
Wij hebben een oude taal, die men in Keulen, maar ook in Hasselt kan spreken. Het aantal
mensen, die die taal beheersen is vele malen groter dan de 18 miljoen Nederlanders.
Zorgen voor en rustige woonomgeving voor de bewoners van de Dorothea-, Caecilia-, Birgittaen Agatha Gracht. gelegen Parallelweg/ Hamstraat.
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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=251)
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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 (45%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

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

Bescherming ons mooie gebied
Betaalbaar wonen en niet alleen in achterstandswijken.
Betrouwbare kernenergie
Binnenstad autovrij
Circulaire economie van diensten met een regionale munt als basis voor experiment met basis
inkomen
De producent fors laten betalen voor gebruik van kolen en olie. De producent fors laten betalen
voor het produceren van vervuilende producten.
Energie uit water
Geen massa vleesproductie,
Handhaving van regels mbt geluid, afval, productie en verspilling
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Ik vind duurzame energie en milieuvriendelijkheid even belangrijk
Inzetten op aardwarmte, zeker in de voormalige mijnbouwgebieden
Kernenergie
Kernenergie mogelijkheden niet vergeten te blijven doorontwikkelen
Meer kleine zelfstandige winkels, vakmanschap met de handen bevorderen, zodat oude
beroepen niet verdwijnen.
Meer ondersteuning om boeren te laten afzien van megastallen maar meer terug te gaan naar
kleinschaligheid
Milieuvoorlichting in onderwijs
Niet steeds 'het beste jongetje van de klas' willen zijn in andere werelddelen zijn met minder
investeringen meer te halen
Ondersteunen van agrarische sector die biologisch ondernemen
Optie 2 moet wel uitgebreid worden door elke gemeente papier en plastic container ,onbeperkt
toegang tot milieupark
Samenwerken met onze buren
Schone omgeving
Subsidie en informatie over isoleren en ventileren van huizen, hierdoor bespaar je weer meer
energie en een goed binnenklimaat draagt weer toe aan een goede gezondheid.
Veiligheid
Verpakkingsmaterialen
Water als energiebron gebruiken
Z
Zie vorige, met aanvullend..te veel abrakabra op straat en in winkel
Zorgen voor het houden van snelheid limieten binnen de bebouwde kom, zodat het veiliger
maar ook qua geluidsoverlast bijdraagt!

Toelichting
•
•

•
•
•
•
•

Bij de duurzame energiebronnen zou ik de voorkeur geven aan zonne-energie in plaats van de
horizon vervuilende windenergie
Bij het inzetten op de circulaire economie is meer winst te behalen dan het inzetten op
duurzame energiebronnen. Voor het produceren van elk product is een bepaalde hoeveelheid
energie nodig. Veel producten, althans de energie die voor de productie is gebruikt wordt tijden
het gebruik er niet terug verdiend. Bij het hergebruiken van het product of de materialen
benaderen we dat veel meer.Denk aan kringloop enz. Als bedrijven milieuvriendelijker gaan
produceren wil dat zeggen dat er minder engor de twee vorenstaande is er minder energie nodig
ook wat betreft duurzame energie en krijgen we niet te maken met horizon en uitzicht vervuiling
door windmolens of grote zonnepaneel parken. Wat niet nodig is hoeven we niet op te wekken.
Energie : overheid geef voorbeeld met plaatsen van zonnepanelen op overheidsgebouwen als
scholen ed . meer duurzame en onderhoudsarme planten en bomen planten liefst n soort wat
veel co2 opneemt
Ga het wiel niet uitvinden en kijk naar landen waar ze al veel verder zijn
Heb bewust duurzame energie niet gekozen omdat dit een opslagvraag is en gericht zou moeten
worden op kleinschalige waterstof en grootschalig op mijn en aard warmte waar Limburg een
provincie overstijgende ambitie zou moeten hebben
Het kan niet zo zijn dat sommige hun omgeving trachten schoon te houden, huis en straat,
terwijl anderen in een soort van respectloos handelen vuil achterlaten en/of deponeren waar
het hun gemakkelijk is.
Nvt
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Producenten ontspringen nog steeds de dans, omdat ze nauwelijks hoeven te betalen voor
milieuvervuilende activiteiten.
Door ze fors te laten betalen dwingt de overheid het bedrijfsleven om serieus naar duurzame
alternatieven te kijken.
Puur gevoelsmatig
Recycling kan veel efficiënter dan momenteel gebeurt.
SCHONE energie is belangrijk inzake milieubehoud , recycling idem dito, geen gigantische
afvalbergen meer, natuurbescherming is van levensbelang, bomen zijn de longen der aarde
Uiteindelijk komen we in 2035 of daar ergens in de buurt er achter dat we niet zonder
kernenergie kunnen. Er zijn frappante getallen voorhanden wat er aan CO2 de lucht ingaat bv;
alle cruiseschepen bij elkaar opgeteld hebben eenzelfde CO2 uitstoot dan alle auto's die er op
aarde rondrijden.
Het grootste vliegdekschip ter wereld heeft 0 gram CO2 uitstoot. Het vaart op kernenergie en
hoeft in principe maar 1 keer in de 35 jaar te "tanken"
Verschrikkelijk al die windmolens, dat verpest het landschap. Spoedig komt geen toerist meer
naar Limburg. Kernenergie wordt steeds veiliger! Met een nieuwe kerncentrale, door België en
Nederland samen te bouwen (en financieren) kunnen wij dat oude kreng in België wel
opdoeken. Dan blijft ons provincie in de toekomst aantrekkelijk om te vertoeven.
We moeten stoppen met teveel dingen produceren, we moeten produceren naar wat we
ongeveer weten wat mensen ook afnemen.
Zou via internet allemaal mogelijk moeten zijn, een soort van bestellen en dan pas produceren.
Dan is er vanzelf veel minder afval.
Als we stoppen met massale veeteelt is ook meteen beter voor het milieu en voor de dieren,dit
heb ik al bij vorige vraag uitgelegd wat ik bedoel.
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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=239)
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Ander onderwerp

Inzetten op een meer digitale
overheid

Inzetten op het meedoen en
meedenken door alle burgers in de
samenleving

Inzetten op het idee dat burgers zich
zelf kunnen redden en niet en niet
hoeven steunen op de overheid

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

0%

3
2
1

Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid." wordt " Inzetten op een
krachtenbundeling van overheid (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:
•
•
•
•
•
•
•
•

--Aandacht voor groeten die nooit zelfredzaam worden
Behouden van de gemeente Kerkrade - GEEN FUSIE
Beter en goedkoper openbaar vervoer
Burgers zelfstandiger maken en zelf laten meedenken in hun eigen problemen en oplossingen
Dat de overheid op zichzelf bezuinigd ipv de hulpbehoevende
De ouderenzorg
Democratie vragen wat de mensen willen en ook uitvoeren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denk aan oude mensen. Alles digitaliseren is voor hen geen optie
Digitale overheid? wie bezorgd burger pc en kosten internet?
Drie gemeenten in Zuid limburg
Echte democratie
Een overheid die er voor de burger is en niet om zich zelf in stand te houden door procedures.
Een overheid die klantvriendelijk is en meedenkt en die niet alleen in regels denkt en zich
vastklampt aan een papieren werkelijkheid.
Een overheid die helder in beeld krijgt waar er in de maatschappelijke transities een regie rol
absoluut noodzakelijk is
Eerlijke overheid: verkiezingsprogramma’s leidend en niet schimmige coalitie-onderhandelingen.
Denk aan dividend-belasting
Financieele steun voor oudere en gehandicapten
Het aan een baan helpen van werzoekenden (o.a. NUG-gers) die niet ingeschreven staan bij
GAB's maar wél skills bezitten (bijvoorbeeld talenkennis) waar het bedrijfsleven iets aan heeft.
Het idee van training on the job, maar dan effe anders.
Het huidige bestuursmodel is verouderd en dient volledig geherstructureerd te worden
Het zou wenselijk zijn als de verschillende overheidsinstanties de burger serieuzer zouden nemen
want het menselijk aspect binnen dit soort organisaties is soms vér te zoeken. Uit eigen ervaring
weet ik dat wij voor hen simpelweg niet meer zijn dan een ID-nummer.
Inzet cluster wijken met hun voorzieningen
Inzetten op de geloofwaardigheid van gemeente en ambtenaren.
Inzetten op meer bereikbare overheid, zowel digitaal als telefonisch en ook antwoorden geven
op punten die men aandraagt.
Inzetten op ontwikkelen van buurtgericht werken
Inzetten op, niet meer maar betere samenwerking tussen gemeente - onderwijs - provincie kennis industrie .
Inzetten voor burgers met achterstand op welk gebied dan ook
Inzetten voor minder bureaucratie. Deze heeft namelijk een verlammende werking
Kleinere meer slagvaardige gemeenten, geen reuzegemeenten.
Kortere communicatie-afstand van burger tot overheid.
Laat burgers als ze gaan stemmen ook zien dat er wat met hun stem gedaan word.De meeste
mensen hebben geen vertrouwen in politiek.
Leer de werknemers dat ze gewoon werknemer zijn en niks meer omdat ze toevallig voor de
overheid werken.
Maar dan wel mening van burgers respecteren en niet aan de kant schuiven
Meer burgerpanels die ook metellen ipv de heren cultuur
Meer luisteren naar de burger
Meer service verlenen naar de burgers. Bv een gemeente huis open van 9 tot vijf voor
documenten af te halen.
Minder digitaal meer echte( face to face ) contact
Minder digitaal, meer persoonlijk binnen de overheid
Minder digitaliseren zolang er nog meer oudere er geen bal van snappen. Das leeftijd van 45 en
hoger.
Miner digitaal werk, meer menselijk werk, zodat de sociale eenheid tussen mensen behouden
blijft.
Niet te betuttelend worden.
Nogmaals fatsoenlijke en eerlijk politici, want is een zootje, uitzonderinge daargelaten
Onchalantigheid van burgers opkrikken , ba wat een rotzooi, ze doen maar wat aan
Openbaar vervoer
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openheid van zaken over eventuele financiële tekorten
Optie 2 is SLECHT zoals kerkrade de egenmoetkoming chronische ziekte afnam terwijl het eerst
door het CAK geregeld werd ? Nee laat in godsnaam niet de gemeentes meer zeggenschap over
overheid beslissingen krijgen
Overheden dichter bij de burgers
Overheid "sneller" maken : lopen achter mbt ontwikkelingen waar de burger en het bedrijfsleven
wel al mee wertk, is bij de overheid nog niet doorgedrongen : niveau van de ambtenaar en
bestuurders moet "hoger"
Overtuigend optreden bij misstanden
Provincie, Gemeenten, Waterschap
Referenda
Referendum invoeren op lokaal, provinciaal en landelijk nivo
Samen
Samen besturen met Duitse grensregio
Sociale voorzieningen eerlijker verdelen
Toegankelijkheid van overheidsdiensten
Uniforme digitale overheid en geen verschillende service portalen
Vaste plaatsen op de arbeidsmarkt voor werknemers cq zekerheid geven
Verhogen van efficiency bij overheden.
Verkiezongsresultaten laten doorwerken op bestuurlijk vlak. Slimme coalities betekent
volksverlakkerij.
Werkgelegenheid bevorderen.
Zorgen dat de minderbedeelden (gehandicapten etc.) weer kunnen meedoen naar de
samenleving. Nu staan ze er vaak naast of er wordt niet naar hun geluisterd. Zie als voorbeeld de
totaal mislukte Participatiewet.
Zorgen voor een goede gezondheidszorg

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Er zullen altijd mensen zijn die hulp nodig hebben bij het een of ander. dit is een mooi idee
maar niet haalbaar. Bovendien worden dan vrijwilligers ingezet die niet betaald worden.
Broodroof voor mensen die graag willen werken.
Absoluut niet meer digitalisatie, er zijn te veel mensen die hier niet mee overweg kunnen.
Als men ervan uitgaat dat de burgers zich zelf kunnen redden dan gaat dat ten koste van de lager
opgeleide en de ouderen; de eerste hebben mogelijk niet de capaciteit en de tweede mogelijk de
kracht niet meer.
De samenwerking lijkt me nu verre van ideaal, nu denkt men dat de burgers veel zelf kunnen. dat
is niet zo maar zo. Daar is , vooral voor de senioren meer hulp bij nodig
Deze vraag is nauwelijks te beantwoorden zonder toelichting erbij, een toelichting die uitlegt hoe
men e.e.a. denkt te kunnen realiseren. Pas dan kun je deze vraag beantwoorden.
Duidelijkere regelgevingen , bv het aanvragen van subsidies is voor veel mensen erg ingewikkeld,
de sluwe slimmeren gaan hier vaak mee aan de haal terwijl de gewone mensen (die er vaak geen
weet van hebben)er veel beter bij gebaat zouden zijn, en hierdoor meer kansen krijgen.
Het is soms ondoenlijk om van bepaalde diensten gebruik te maken door allerlei ingewikkelde
handelingen met computer, onbegrijpelijke formulieren, etc.
Ik heb hier een optie drie aan MOETEN geven die totaal niet overeen komt met wat ik wil, deze
mag u dus negeren. Maar ja de starheid geeft aan dat ik drie vakjes moet aanvinken anders telt
het niet. BS
Krachtenbundeling is het belangrijkst waardoor er misschien minder bureaucratie zal zijn
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•
•

•
•

•
•

•

Krachtenbundeling kan voor een deel gerealiseerd worden door overkoepelende monetaire
structuren die oude lokale verschillen niet probeert te ontkennen maar er machtscomponent uit
halen
Met name punt 1. Ik erger me dood aan de dorpspolitiek van alle gemeentes. We denken over
één Europa, maar de (meeste) vertegenwoordigers van Gemeentes vinden zich belangrijker dan
het samenwerken tussen de gemeentes onderling. Als dit al onmogelijk is, hoe willen we dan een
samenwerking creëren tussen landen.
Nvt
Referenda voor ingrijpende gemeentelijke en bovengemeentelijke vraagstukken, veranderingen (
meerdere items bundelen 1 jaar van te voren en dan laten
kiezen; mogelijk ook met digi code etc. elektronisch. Politieke kleur van dat moment doet dan in
principe niet ter zake.
Transperantie en participatie , date gewone man en vrouw weer het gevoel krijgen dat hun
mening telt en dat stemmen zinvol is
Voorwaarde voor zowel 1 als 3 is dat de overheid (bureaucratische) obstakels uit de weg ruimt
die burgers ontmoedigen om het heft zelf in handen te nemen. De Limburgse aard, zeker in de
voormalige Mijnstreken, is een passieve, een die gewend is dat er voor hem of haar gezorgd
wordt en die de verantwoordelijkheid daarvoor bij de overheid legt. Het ondersteunen van
burgerinitiatieven die er wel zijn levert positieve voorbeelden. Dit kost in eerste instantie geld,
maar levert op de lange termijn veel maatschappelijk en dus ook financieel voordeel op.
Weg met geld ververspillende ambtenaren en bestuur op provicie nivo bijvoorbeeld met
mensen die verstand van zaken hebben
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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
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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
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Inzetten op betere digitale
computervaardigheden voor de
Limburgers (leren computeren of
programmeren)
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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:
•
•
•
•
•
•
•

--Aandacht voor digibeten zolang ze er nog zullen zijn
Aanleg van glasvezel door de hele provincie
Bescherming van data van burgers
Betere beveiliging inzake de privacy.
Betere digitaalbeveiliging
Bevorderen digitale veiligheid
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Burgers informeren over gevaren van misbruik van privacygegevens
Computers kosten geld, daar moe de overheid zich meer van bewust worden, niet iedereen
beschikt over voldoende financiele middelen om , om de haverklap zijn/haar gsm van de
nieuwste software te laten voorzien
De overheid moet juist meer de regie nemen in plaats van passief achterover leunen onder het
voorwendsel toezicht houden..
De verbinding tussen digitale ontwikkeling en regie voeren door de provincie om een
economische transitie naar Donut economisch denken.
Een duidelijke website waar de sociale kaart van Parkstad makkelijk en duidelijk te vinden is.
Gebruikersvriendelijkere applicaties bij de overheden. en bij vastlopen contacten kunnen leggen.
ook telefonisch. sluit de burger niet af van de vis a vis contacten en stemmen.
Geen idee...
Gratis wifi overal
Heel goede internet beveiliging
Het beperken van het gebruik van computers daar waar het banen kost
ICT inzetten om vereenzaming tegen te gaan(niet commercieel).
Inzetten van leen computers voor kinderen waarvan de ouders zich geen computer kunnen
permiteren. ze moeten digitaal huiswerk maken maar hebben geen computer.
Meer en structureler handhaven, wat heeft toezicht voor nut als er niets mee gedaan wordt?
Meer inzet en samenwerking met de RWTH Aachen /
Meer overheidsregulatie en leeftijdrestricties
Meer rekening houden met ouderen, die het meegaan met nieuwe technieken overspoelt en het
tempo daarvan niet meer kunnen bijbenen
Meer toezicht op straat via cameras. Bij avond val is de angst het grootst
Minder digitale controle
Moet welk overheid zorgen voor aanschaf en kosten gebruik pc
Onderwijs: verantwoorde omgang met sociale media
Openbaar vervoer
Openbare wifi op meer plaatsen
Ouderen de mogelijkheid bieden voor digitale vaardigheden.
Overheid dient mee te groeien : zie ook 4 & blijf ook aandacht geven voor de burgers die geen
computer hebben (ik bedoel niet de "digibeten") maar mensen die bewust (bv vanwege leeftijd)
ervoor kiezen om "niet mee te gaan hierin" (is vaak een kapitaalkrachtige groep met goede
ideëen : waar voor het buitensluiten hiervan !)
Overheid kortr bij de burger dus ook meer menselijk contact
Parallel voor ouderen het behouden van hun administratieve gewoontes
Privacy-privacy-privacy
Twerug keren naar de basis, beter een man op man gesprek, dan digitaal, dat erg onpersoonlijk
is, we willen de andere in de ogen kunnen kijken
Veel meer aandacht voor digitale veiligheid
Veiligheid
Verbeteren veiligheid en voorkoming misbruik van internet-verkeer.
Vooral NIET het verzamelen van computergegevens, inbreuk op de privacy
Weet verder niets.
Zorgen dat er een basisinkomen komt voor iedereen. In de toekomst zal er door digitalisering en
robotisering steeds minder werk voor mensen zijn.
Zorgen dat privacy gewaardeerd word door bedrijven
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Toelichting
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

Als we niet inzetten op zeer goede beveiliging, dan doen we onszelf de das om.
Het is letterlijk levensgevaarlijk als hackers in computers inbreken van bv ziekenhuizen,
electriciteitsbedrijven, politie brandweer en ga zo maar door.
Dus dat is voor mij prioriteit nummer 1
Goede scholing hieromtrent, goede vakmensen opleiden, etc.
De digitale kennis van veel senioren is niet zo hoog dan men denkt
Houdt er wel rekening mee dat er nog een generatie is die geen of weinig omgang hebben met
pc vaardigheden want ik heb soms het idee dat dit veel te snel gaat sommigen hebben geen
mogelijkheid om digitaalle tablets of telefoons aante schaffen en of buren of fam te vragen om
hulp
Ik heb hier een optie drie aan MOETEN geven die totaal niet overeen komt met wat ik wil, deze
mag u dus negeren. Maar ja de starheid geeft aan dat ik drie vakjes moet aanvinken anders telt
het niet. BS
Nu moeten mensen soms erg lang zoeken om informatie te vinden . Als je alle beschikbare (bv
hulpinstanties, zelfhulpgroepen ed ) instanties op een duidelijke bekende website zet , is hulp
veel overzichtelijk. Nu zijn er zoveel verschillende instanties, dat je door de bomen het bos niet
meer ziet.
Nvt
Ouderen zijn meestal niet bekend met digitalisatie. Ze weten niet hoe het moet en/of is te
moeilijk. Vaak is pinnen al een hele opdracht. Vooral mensen die alleen zijn. Daar zijn genoeg
mogelijkheden om iets mee te doen. Het zijn tenslotte bewoners en consumenten die ook hun
belasting moeten betalen.
Over 10 jaar a 15 jaar zijn de digibeten feitelijk uitgestorven. diegene die er nu niets mee
hebben kun je het ook niet meer aanleren; ze worden geholpen door kinderen en naasten. De
leefbaarheid verbeteren begint om in kaart te brengen waar mensen geboren voor 1950 nu
"uithangen" en hun behoeftes in kaart brengen.
Mogelijk dat ze hierin geen behoefte aan hebben; maar dan staat dat dan ook in kaart...
We gaan veel te veel digitaal , t kost alleen maar banen en kennis van de mens , als we zo
doorgaan gaat er straks geen deur meer open zonder computer en als dan de stroom uitvalt
kunnen we niks meer
Wil men Limburg goed op de kaart zetten dan is een snel en overal beschikbaar internet de
eerste vereiste.
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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 22 oktober 2018
299
5,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*
5
14 februari 2019

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

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

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
20%

3,6

41%
23%

10%

27%
8%

0%
Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

Antwoord geoperationaliseerd
uit Limburg Agenda 2030

Mogelijkheid 3

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

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipKerkrade
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 Kerkrade vergroten. Via
het panel TipKerkrade.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Kerkrade hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op tipkerkrade.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.
TipKerkrade.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.
TipKerkrade.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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