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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘De nieuwe coalitie doet recht aan de uitslag van de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen’ antwoordt 56% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 2 ‘De vier oppositieraadsleden hebben met deze coalitie geen invloed op het
gemeentebeleid van Peel en Maas de komende vier jaar’ antwoordt 41% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
Op vraag "3 Bent u op de hoogte van de inhoud van het coalitieakkoord?" antwoordt 38% van de
respondenten: "Nee".
Op stelling 3.1 ‘Ik ben tevreden over het nieuwe coalitieakkoord’ antwoordt 42% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
Op stelling 4 ‘Gemeente Peel en Maas kan de bevolkingskrimp tegengaan door meer woningen te
bouwen’ antwoordt 61% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 5 ‘Gemeente Peel en Maas moet woningen reserveren voor arbeidsmigranten die zich
hier willen vestigen’ antwoordt 31% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 40% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "6 Gaat u WK wedstrijden voetbal kijken dit jaar?" antwoordt 35% van de respondenten:
"Nee, ik kijk nooit voetbal".
Op vraag "7 Heeft u een favoriet nu het Nederlands elftal niet deelneemt aan het WK?" antwoordt
60% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "8 Wie maakt volgens u de grootste kans om wereldkampioen te worden?" antwoordt 38%
van de respondenten: "Ik heb me er niet in verdiept".
Op vraag "9 Wat heeft het Nederlands elftal nodig om zich wel te kwalificeren voor het EK in 2020?"
is het meest gekozen antwoord (48%): "Meer discipline".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP PeelenMaas, waarbij 86 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Politiek gemeente Peel en Maas
Twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft gemeente Peel en Maas een nieuwe
coalitie. Drie van de vijf partijen nemen deel aan de coalitie, dit zijn CDA (10 zetels), Lokaal
Peel en Maas (8 zetels) en VVD (5 zetels). De drie partijen hebben samen 23 van de 27 zetels.
Hierdoor bestaat de oppositie van PvdA/Groenlinks (3 zetels) en de eenmansfractie AndersNu
uit vier raadsleden.

1 ‘De nieuwe coalitie doet recht aan de uitslag van de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen’
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Op stelling 1 ‘De nieuwe coalitie doet recht aan de uitslag van de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen’ antwoordt 56% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
oneens



In een raad waar de oppositie maar uit 4 personen bestaat is er geen opbouwende
oppositie mogelijk. Als dan ook nog eens de afspraken die vooraf gemaakt zijn door
de coalitie niet worden nagekomen is het vrijwel onmogelijk om op een
constructieve en positieve manier oppositie te voeren.
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2 ‘De vier oppositieraadsleden hebben met deze coalitie
geen invloed op het gemeentebeleid van Peel en Maas de
komende vier jaar’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘De vier oppositieraadsleden hebben met deze coalitie geen invloed op het
gemeentebeleid van Peel en Maas de komende vier jaar’ antwoordt 41% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer
mee
eens




Mee
eens





Er zullen altijd wel eens zaken aan de orde komen in de raad waar enkele raadsleden
van de coalitie problemen mee hebben. In het geval zoals nu in Peel en Maas, moeten
er al 10 raadsleden uit de coaliltie tegen een voorstel stemmen om een voorstel van de
coalitie af te wijzen.
Gelukkig
Er komt weinig ruimte voor de oppositie evenals in de landelijke politiek wordt die wel
beloofd maar daar komt verder niets van. Evenals invloed van de bevolking via
bijvoorbeeld contactformulieren stellen niets voor het wordt zogenaamd op prijs
gesteld maar stelt niets voor. Uit eigen ervaring meegemaakt. Ook dorpsraden komen
er niet aan te pas. Allemaal loze kreten voor de buhne en bovendien worden deze niet
gedragen door de uitvoerende ambtenaren want die hanteren hun eigen mening en
voelen zich buiten spel gezet. Ook dorpsraden worden niet serieus genomen. De
Gielenhofweg in Egchel is hier een mooi voorbeeld van. Wat een aanfluiting.
Dhr. Sanders zal zich mijn naam in dit verband nog wel herinneren.
Ze hebben niet voor niets slechts 4 zetels van de 24...
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Inmiddels is het coalitieakkoord gepresenteerd met daarin de plannen van de coalitie voor de
komende vier jaar.

3 Bent u op de hoogte van de inhoud van het
coalitieakkoord?
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Op vraag "3 Bent u op de hoogte van de inhoud van het coalitieakkoord?" antwoordt 38% van de
respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja, in de
hoofdlijnen



Gelezen op internet. Zou wel een exemplaar in bezit willen krijgen.

Nee



De burger kan beter geïnformeerd worden over wat waaraan uitgegeven wordt
en waar de prioriteiten volgens de coalitie liggen. Als men vervolgens de burger
vaker zou vragen : waar ligt voor u de prioriteit op dit moment voor dit
onderwerp... en dat wordt meegenomen in de plannen.....dan pas gaat de burger
zich betrokken voelen bij de dorpspolitiek en de politici die zeggen hun te
vertegenwoordigen.
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3.1 ‘Ik ben tevreden over het nieuwe coalitieakkoord’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 3.1 ‘Ik ben tevreden over het nieuwe coalitieakkoord’ antwoordt 42% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Neutraal





Zeer mee
oneens





Er staat nagenoeg niks in over het belang van onze kostbare natuur en bossen. Het
CBS rapport ''Monitor van een brede welvaart'' concludeert dat de economische
opleving slecht is voor de leefwereld en onze kleinkinderen. Zonder natuur en
biodiversiteit geen leven !
Ook staat er niks in over woningen met de laagste huur voor jongeren en jong
volwassen gehandicapten. Die hebben altijd een zeer laag inkomen.
We wachten af. Zitten ze daar voor het volk of voor hun eigen ego. Weten ze
eigenlijk wel voor wie ze daar zitten en hoe ze daar zijn gekomen?
Als ik kijk naar wat er neergezet is in Giel Peetershof in Echel, dan gaat mijn
vertrouwen in het woningbouwbeleid in deze gemeente totaal ten gronde. Veel te
dure kavels voor een wijk die daarom aan de beter gesitueerden onder ons is
voorbehouden net zoals de rest van alle nieuwbouwplannen. geen ruimte voor Jan
Modaal, geen ruimte voor de startende woningbezitter of alleenstaande. Wel voor
de gastarbeiders, de gehandicapten waar veel geld en aanzien te verdienen valt en
natuurlijk de mensen met veel geld.
Open einden, niet concreet. Kun je bijna alle kanten mee op,
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De woningbouw is één van de belangrijke onderwerpen uit het coalitieakkoord. Graag horen
we hoe u hierover denkt.

4 ‘Gemeente Peel en Maas kan de bevolkingskrimp
tegengaan door meer woningen te bouwen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Gemeente Peel en Maas kan de bevolkingskrimp tegengaan door meer woningen te
bouwen’ antwoordt 61% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens






En eerst bouwen waar nodig is of al gebouwd had moeten worden. (HOOG) Er
liggen nu diverse plekken verschrikkelijk bij in Peel en Maas dit mag NOOIT meer
gebeuren!!
Maar dan wel betaalbare woningen en het toejuichen van nieuwe initiatieven zoals
tiny houses en daar gronden voor beschikbaar stellen voor een reeele prijs. zie:
tinyhousnederland.nl
Veel studenten en startende verhuizen uit de gemeente doordat er geen geschikte
woningen voor hen zijn. Of te duur of simpelweg geen beschikbare kleine
woningen.
Vooral in Meijel er is voldoende behoefte

Mee eens





Als ze maar betaalbaar zijn voor starters / mensen die kleiner willen gaan wonen
Behalve als dit ten koste gaat van recreatief natuurgebied
Vaak is het beleid hier niet te volgen. In kleine kernen wordt de rem er op
gehouden en dan is men verbaasd dat de jongeren naar elders vertrekken.

Neutraal



Één gemeente kan de bevolkingskrimp nauwelijks tegenhouden

Mee
oneens



Men moet alleen slim bouwen, klein en levensbestendig en een flexibiliteit van
wanden binnen de woningen. Hof van Helden is zo'n initiatief dat toekomstgericht
is.

7

5 ‘Gemeente Peel en Maas moet woningen reserveren voor
arbeidsmigranten die zich hier willen vestigen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 5 ‘Gemeente Peel en Maas moet woningen reserveren voor arbeidsmigranten die zich
hier willen vestigen’ antwoordt 31% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 40% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal




Mee
oneens







Als ze meedraaien om de economie hier op gang te houden Prima Maar niet alleen
de voordelen en niet de nadelen. Terug naar eigen land dan ook de banden en de
inkomsten verbreken.
Eenieder die zich hier wil vestigen moet dezelfde kans krijgen. voor
arbeidsmigranten , asielzoekers en vluchtelingen ea geldt vanzelfsprekend dat ze de
taal en de regels wetten, en gewoonten van hier moet aannemen. Dat kan, zelfs met
behoud van hun eigen cultuur, in zekere mate. Duidelijkheid geven hierin is geen
discriminatie, maar zegt alle nieuwkomers: dit zijn de regels, hier moet iedereen zich
aan houden, jullie dus ook, en dan zijn ze wat ons betreft van harte welkom.
Dan moeten ze voor alle groepen huizen reserveren en niet voor een groep, zo
wordt er onderscheid gemaakt en dat is tegenwoordig discriminatie van andere
groepen die ook op huizen wachten.
Eerst eigen inwoners!
Eigen mensen moeten ten alle tijden voorrang krijgen , dit kan ook met tijdelijke
huisvesting bij werkgevers
Er zijn weinig woningen voor beginnende werkenden of studenten. Ik vind dat zij
voorrang hebben. Zij zorgen namelijk ook voor inkomen voor de gemeente omdat
deze leeftijdsklasse veel uitgaat (uiteten, stappen, markt, winkelen of terrassen).
Open markt moet zich zelf reguleren
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Zeer mee
oneens







Het is een regionale "uitdaging". Een verantwoordelijkheid van arbeidsmigrant,
werkgever, uitzendbureau, huisvester. Er ligt een afspraak dat grotere huisvesters (
100+) zorgen voor woningen voor arbeidsmigranten en woonurgenten. ( 10%)
waarom komt dat niet van de grond. De gemeente moet ballen tonen. Wie is de
baas in Peel en Maas. Peel en Maas (wij dus) betalen bijna een ton aan een speciale
ambtenaar en de regio voor deze problematiek (uitdaging) Daarnaast
controle/handhaving Stille Wille tienduizenden €'s per jaar en 3 jaar lang! We zijn
gekke Henkie niet, of toch wel? O ja, en als ze willen blijven, dan achteraan
aansluiten voor huisvesting svp
INTEGENDEEL!!!!!!
Waarom wel voor migranten en in mindere mate voor niet-migranten
We laten de eigen mensen met een iets smallere beurs ijskoud in de kou staan,
enkel omdat er niets aan te verdienen valt.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Peel en Maas
Politiek gemeente Peel en Maas
Wereld Kampioenschappen Voetbal 2018
24 mei 2018 tot 04 juni 2018
86
10,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
2 minuten en 12 seconden
5 juni 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het 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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