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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 94% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 3%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (63%) is: "Zeer 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 38% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 15% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) 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 64% van de respondenten: "Weet niet".
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 61% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% 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 Echt-Susteren, waarbij 62 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
gemeente?
70%

(n=62)

63%

60%
50%
40%

31%

30%
20%
10%

3%

0%

3%

0%

0%
Zeer belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Onbelangrijk

Zeer
onbelangrijk

Weet niet

Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 94% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 3%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (63%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer belangrijk




Iedere inwoner en bezoeker heeft recht op een goede toegang tot de
gemeente!
Nieuwstadt lijkt er niet bij te horen en is van veel dingen buiten gesloten
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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 38% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 15% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee eens



Het is mij niet bekend of alle openbare ruimtes al toegankelijk zijn voor mensen
met een beperking

Neutraal



Ingang is ver weg als je gebruik moet maken van een rollator en beperkt in afstand
overbruggen bent.
Je kunt wel vragen om hulp maar dat helpt niet bij een rollator.

Mee
oneens



Er is te weinig aandacht voor

Weet niet




Geen ervaring mee
Heb zelf geen beperking en ook geen ervaring met, of van, anderen.
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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 64% van de respondenten: "Weet niet".

Toelichting:









Aan alles is gedacht
De locaties waar ik wel eens kom zijn toegankelijk voor mensen met een beperking
Er is voldoende plek voor deze mensen. Denk aan Pepijn klinieken en gesloten afdelingen in
bejaardentehuis en peijerhoes.
Goed berijkbaar voor rolstoen en rollaters
Ik zie geen obstakels
Meerdere aanpassingen in winkels, stoepen,(kan nog beter),maar vooral bij rotondes
Rolstoel toegankelijk, alleen balie wat hoog
Wat ik zie is dat er op vele plaatsen voorzieningen zijn voor gehandicapten maar ik hoor zelf
niet tot die groep. Dus die mensen zullen nog wel vele plaatsen weten waar het niet goed is
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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:









Digitale loket, je moet altijd een afspraak maken. Je kunt niet vrij naar het gemeetehuis
stappen en daar de dingen afhandelen of kenbaar maken. Ambetenaren zijn er in de eerste
plaats voor de burgers, niet voor de wethoudertjes te plezieren..
Geen persoonlijk contact meer alles via afspraak/website
In sommige winkels kan je niet met een scootmobiel komen omdat de ruimte te krap is
Omdat nogal wat trottoirs slecht gelegd zijn waardoor de valkans groter wordt!
Stoeptegels liggen soms scheef ,rotondes zijn zeer gevaarlijk in Echt .Laat de politie hier eens
vaker controleren .In het bijzonder waar de jeugd oversteekt b.v.,bij het Shell tankstation ,
Wilhelminalaan Noorderpoort .
Te weinig aandacht
Toegankelijkheid van diverse gebouwen nog moeizaam, smalle trottoirs of obstakels erop bv
geparkeerde autos
Voor bezoek steeds vooraf afspraak maken..
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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 61% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:



















Als ik door Peij loop zijn er nogal wat schots en scheef liggende stoeptegels waarvan melding
gemaakt via de gemeente
Bepaalde gebouwen zijn niet voor een rolstoelgebruiker toegankelijk
Bioscoop,
Cafees en winkels
De website van de gemeente
Er zijn plaatsen waar je nauwelijks rond kan lopen met rollator. Kruidvat Susteren
Er zijn winkels waar je niet met een scootmobiel kan komen of heel moeilijk omdat je zelf de
deur niet kan openmaken
Fiets/scootmobiel oversteekgelegenheid van Houtstraat naar Kerkstraat niet aanwezig
Gemeentehuis
Gezonde mensen zien of ervaren niet de plekken die verbeterd kunnen worden. Graag oor bij
ouderen en beperkten te luister leggen.
In nieuwstadt
Kruispunten zijn niet overal voorzien van verlaagde stoepen voor invaliden, kinderwagens en
kleine kinderen met step o.i.d.
Oude gemeentehuis
Simpelweg de aanpaassing van het digitale loket. Afspraken plannen prima, maar er dient ook
een fysiek loket te zijn waar je altijd terecht kunt met je vragen. Allen is het hebben van een
geplande afspraak een voordeel bij het afhandelen van jouw zaken ism de gemeentelijke
ambtenaar/loket
Sommige winkels.
Stemlokaal in obs de springdonk ,
Voor burgelijke zaken.
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Toelichting
Ja, namelijk:



Busvervoer van en naar susteren vanuit Nieuwstadt is niet meer mogelijk
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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 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% 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



Omdat anders isolatie dreigt als mensen niet veilig over staat kunnen !

Mee eens




E.e.a. is wel afhankelijk van handicap.
Het zal er aan liggen welke beperking een persoon heeft. Mss zijn sommige mensen
met beperking niet in staat om volledig mee te draaien op werkgebied.

Neutraal



Een blind Persoon kan geen plaatjes lezen wel namen en zinnen.Dus hij zal nooit de
ondergrondse containers vinden of de groen bakken
Sommige dingen zijn gewoon onmogelijk. Iemand die verstandelijk gehandicapt is,
kan gewoon geen leidinggevende functie bekleden. Dat heeft niets met
discriminatie of toegankelijkheid te maken.



Mee
oneens



Het is niet altijd mogelijk om mensen met een beperking te laten deelnemen aan
alle activiteiten ook al denken deze mensen dit wel. Mensen met een beperking
denken vaak dat zij overal voorrang moeten hebben maar dat is niet zo.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Echt-Susteren
Toegankelijkheid
04 oktober 2018 tot 16 oktober 2018
62
12,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
1 minuut en 20 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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