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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 83% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 2%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 40% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 63% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 89% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 55% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 71% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Brunssum, waarbij 93 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Toegankelijkheid
In een nieuw VN-verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in het algemeen moet
worden verbeterd zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
Men streeft naar een zo toegankelijk mogelijke gemeente op gebieden als werk, scholen,
infrastructuur, vervoer etc. voor mensen met zowel een lichamelijke als psychische beperking.

1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed
aan het verbeteren van de toegankelijkheid in onze
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Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 83% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 2%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
belangrijk






Belangrijk



Door toegankelijkheid komen ook meer mensen
Ik heb eens op TV gezien dat een wethouder doe over dit onderwerp gaat samen
met een gehandicapte ook een in rolstoel diverse plekken in de gemeente en vooral
het centrum/winkelcentrums ook in de buitenwijken ging (proberen) te bezoeken.
Misschien ook iets voor ons, en dan liefst met L1 er bij?
Nog steeds hoor ik dat de gemeente niet bereikbaar is
Openbaar toilet hoognodig
Ik weet niet wat onder aandacht wordt verstaan van de toegankelijkheid. Als dat
inhoud dat het bestuur centrum toegankelijkheid in de gemeente aandacht wordt
besteed ,dan vind ik dat heel belangrijk. Echter als men het verkeer in het centrum
daar mee bedoeld , dan zie ik alleen maar dat het drukker wordt en met meer file in
het centrum. Voor de bewoners is dit duidelijk een grote ergernis
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2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor
mensen met een lichamelijke of psychische beperking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 40% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



Rolstoel toegankelijk is de slogan

Mee eens




Er wordt wel steeds aandacht aan besteed.
Voor mensen met een beperking is dit vaak een onaangename en hinderlijke
bezigheid.

Neutraal



Er zal nog veel moeten veranderen, vooraleer de gemeente Brunssum kan aangeven
dat men voldoet aan de opgestelde regels voor toegankelijkheid en
doorgankelijkheid van Agenda 22, opgesteld door de VN in 1993. Het inclusieve
beleid van een gemeente.
Ik heb zelf geen lichamelijke of psychische beperking en in mijn kenniskring zijn er
ook geen personen met deze beperkingen. Het is dan heel lastig zo niet onmogelijk
om goed te kunnen beoordelen of onze gemeente een toegankelijke gemeente is.
Deze vraag voorleggen een personen met deze beperkingen is een veel beter idee.
Wat verstaat u ander de Gemeente, wegen, gebouwen parken enz? Of openbare
gebouwen winkelcentrums terrassen enz?





Mee
oneens



Denk aan een aantal winkels en het trottoir
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Zeer mee
oneens



In Brunssum is te weinig aandacht voor mensen met en beperking en dan doel ik op
aandachtskinderen en de hoogsensitieve jeugd die nu op straat hun heil zoekt.
Steeds meer gemeenschapshuizen worden hier gesloten ten nadelen van de jeugd
en de jongeren. Ik worstel hier al jaren mee als Hoogsensitief coach. Mensen komen
bij mij omdat hun kinderen de weg kwijt zijn. Daar ligt echt een taak voor Brunssum.
De gemeente geeft geen antwoorden als je vraagt naar de bestemming van de
miljoenen die bedoeld zijn voor de aandachtskinderen. Ik vind in Brunssum geen
gemeente die echt wil luisteren naar de burger. OOk niet het CMWW en andere
hulpverleningsinstanties
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 63% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:





















Aanpassingen alom
Alle winkels zijn rolstoel toegankeliijk gemaakt
Er is aandacht voor toegankelijkheid, maar kan altijd beter.
Er zijn maar weinig plaatsen waar je niet kunt komen met een rolstoel
Er zijn ooit vanuit de meander onderzoeken gedaan naar de toegankelijkheid van alle winkels
en openbare gebouwen geweest. daarop zijn een hoop dingen toegankelijker gemaakt.
Geen lange wachttijden
Invalidenparkeerplaatsen voor de deur, loketten gelijkvloers
Landelijke normen worden gevolgd
Makkelijke entree voor invalide mensen.
Meeste winkels rolstoeltoegankelijk. Openbaar toilet ontbreekt (nog)
Omdat
Ook zij horen bij de lokale gemeenschap
Open uitstraling
Openbare ruimte is toegankelijk, meeste winkels zijn toegankelijk, openbare gebouwen zijn
toegankelijk.
Talud entree en duidelijk aangegeven de openingstijden
Trottoir is met kinderwagen goed te gebruiken
Voor zover het mij opvalt zijn er veel gelegenheden rolstoel vriendelijk
Winkels en openbare gebouwen zijn goed bereikbaar en toegankelijk
Wmo
Zie bovenstaande antwoorden
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 89% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:










De winkels zijn niet echt rolstoelvriendelijk en ook restaurants zijn vaak moeilijk te bereiken
Heel eenvoudig: ook als je geen lichamelijke of psychische aandoening hebt is de gemeente
Brunssum slecht toegankelijk omdat je er enkel og terecht kunt op afspraak. Dat werpt een
belemmering op in de toegankelijkheid omdat je vroeger gewoon kon binnenlopen en op de
bekende openingstijden geholpen kon worden dat kan nu niet meer, dus van een toegankelijke
gemeente is geen sprake meer. Een ordinaire bezuinigingsmaatregel, niet meer en niet minder,.
Ik vind dat winkels, stoepen etc. niet altijd toegankelijk zijn. Juist bij verbouwingen cq
vernieuwing vind ik dat er te weinig aandacht aan wordt besteed
Mijn broer kwam in een rolstoel terecht en de gemeente liet hem barsten. Ook financieel doen
ze niets. Zeer triest. Veel trottoirs verkeren in een slechte conditie of hebben teveel obstakels
voor rolstoel gebruikers. Neem als voorbeeld de terrassen langs het Lindeplein.
Omdat er geredeneerd wordt vanuit een fysiek goede situatie
Te veel pstaels als te weinig verlaagde trotwaars om behoorlijk over te steken en aak e ook
bekend met borden
Vele winkels staat boordevol. Weinig parkeerplaatsen voor minder valide en invalide personen.
Zie vorige vraag
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3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
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Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 55% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:


















De bereikbaarheid van het gemeentehuis in die zin dat je tijdens vaste tijden gewoon naar
binnen moet kunnen en geholpen wordt.
Div. winkels
Enkele winkels zijn volgens mij niet toegankelijk
Er zullen vast verbeterpunten zijn. Toegankelijkheid winkels en openbare gebouwen, veiligheid in
voetgangerspromenade (ivn voetgangersgebied), openbaar toilet gelegenheid, handhaving hier
en daar, fietsenstalgelegenheid,
Gemeentehuis en stoepen
Het Lindeplein, de Wieenweg.
Het oude gemeentehuis
Ik kom niet overal mar ik hoor genoeg gevallen. de mest ergste is dat er van Brunssum noord
geen directe bus verbinding is naar het zorgplein (ziekenhuis) Pr Hendriklaan en de toegang naar
en buiten van de parkeergarage.
In op den Kampstraat is een groot probleem aan het worden, Het doorgaande verkeer wordt niet
belemmerd terwijl veel verkeer het centrum als sluip verkeer gebruiken. Het kan anders maar
dan zal de burger meer betrokken worden in de alternatieven.
Kruidvat (helaas kan gemeente hiernietsmee)
Kruidvat Intertoys
Neem eens contact op met de SMO raad Brunssum, dit adviesorgaan houdt jaarlijks een schouw
op bepaalde plekken in Brunssum.
Op en af stoepen rolstoel gebruikers, vaak te hoog of worden regelmatig geblokkeerd door
voertuigen
Op en afritten stoepen. En toegangelijkheid winkels etc.
Scapino Brunssum voor rolstoelgebruikers
Sommige wijken worden auto's op de stoep geparkeerd
Sommige winkels
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Toegankelijkheid trouwzaal oude raadhuis en raadzaal
Trottoirs, losse stenen en geparkeerde fietsen scooters etc vewijderen
Winkel ingangen, geen fietsen in het winkel centrum.
Winkels
Winkels in het centrum, maar ook de Bronspot het zwembad
Zie boven en ook om een toilet te bezoeken is niet altijd makkelijk

Toelichting
Ja,
namelijk:






Weet niet




Bij deze 2 winkels kom ik niet binnen met mijn scootmobiel omdat alles te krap op
elkaar staat ..erger me hier mateloos aan want Kruidvat heeft vaak aanbiedingen die
ik wil, en moet dus iedere keer daarvoor of naar Hoensbroek of heerlerheide
Een voorbeeld wat al jaren bekend is: de nooduitgang bij de Bieb eindigt in een
grindbak, hoe kom je weg als je met een rollator of scootmobiel bent?
Daarnaast zal alle nieuwbouw van openbare gebouwen vanuit de tekentafel getoetst
moeten worden op de toegankelijkheid en doorgankelijkheid.
Ik merk nog niets van de voorlichting t.a.v. de buitenring, Als het autoverkeer 100
meter moet omrijden wordt naar alternatieven gekeken. Tevens is het centrum voor
voetgangers en fietsers zeer onvriendelijk.
Tot mijn schande nog niet op gelet, maar zie wel op diverse plaatsen hellingen voor
rolstoelen.
Zie mijn toelichting bij de vorige vraag.
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Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, dat is het ideaal van MEE. MEE
is een organisatie die mensen met een beperking ondersteund.

4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen is mogelijk’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 71% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
mee
eens





Mee
eens




Mee
oneens




Hier spreek je van een inclusieve samenleving, dus het moet niet alleen kunnen, maar
moeten zijn.
Mits er echt overleg is met de burgers. Ik zou een groot overleg met de burgers
toejuichen
Zou het niet zinvol zijn om, onder mediabegeleiding zodat iedereen hier eens mee
geconfronteerd word, deze organisatie eens gewoon eventueel met een auto van
buiten het centrum komend boodschappen te laten doen, terrasje/horeca en nog
wat openbare voorzieningen te laten bezoeken, net zoals ik deze week zag dat ze in
Maastricht hebben gedaan?
Begin eerst maar eens de toegankelijkheid te verbeteren voor de mensen die geen
beperking hebben
Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen, maar dat houdt in
dat niet de ambtenaar maar de gebruiker geluisterd moet worden. Veel bewoners
zijn het vertrouwen al lang verloren,
Dan moet er nog heel veel gebeuren in Brunssum.
Lijkt me onmogelijk. Beter streven naar het hoogst haalbare, men kan nu eenmaal
niet alles toegankelijk maken voor de mensen met een beperking. Dan krijg je twee
verschillende 'steden'. Blindenroutes, rolstoelroutes, dovenroutes. Het kan gewoon
niet.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Brunssum
Toegankelijkheid
08 oktober 2018 tot 16 oktober 2018
93
10,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
1 minuut en 10 seconden
17 oktober 2018
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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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