Publieke raadpleging onder inwoners met een onbekende
woonplaats over de agenda van de Limburgers
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Samenvatting
Stel u hebt het voor het zeggen als baas van de Provincie Limburg. U krijgt de mogelijkheid om de
onderwerpen te benoemen waar Provincie Limburg, lokaal dan wel regionaal, de komende tijd
meer aandacht aan zou moeten geven.
Bij vraag "1 Waar zou u als baas van Limburg op inzetten?" benoemt 84% 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 (35%). Dit is
ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,5).
Bij vraag "3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid " wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie" het vaakst op de eerste plaats gezet (38%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).
Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op een
krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente, provincie, arbeidsmarkt,
onderwijs" het vaakst op de eerste plaats gezet (38%). Gemiddeld hoogst scorende items zijn
“inzetten op een krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente,
provincie, arbeidsmarkt, onderwijs en Inzetten op het meedoen en meedenken door alle burgers in
de samenleving”(2,1).
Bij vraag "5 Een digitale sprong in de toekomst. Rangschik naar belangrijkheid " wordt "Inzetten op
betere digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of programmeren)"
het vaakst op de eerste plaats gezet (38%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van de Burgertop Limburg 2018, waarbij 141 deelnemers uit een
onbekende woonplaatsen 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=125)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (7%)
Ik zou inzetten op (84%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afscheiding van N
Alleenstaande ouderen, cultuureducatie (Bewustwording), aantrekkelijk maken voor studenten
om terug te keren naar Limburg.
Areaal natuur vergroten tbv biodiversiteit vergroting, landelijke limburg op de kaart zetten.
Armoede beleid
Armoedebestrijding
Armoedebestrijding, Werkgelegenheid en Duurzaamheid (Groene energie!)
B
Behouden va
Behouden van de jeugd in de regio en provincie.
Bereikbaarheid en leefbaarheid
Beter
Beter zorgen voor de zzp er flink reklame maken van begin voor jezelf en dan kaal plukken. Ben
alleenstaand en kan nog geen huis kopen schandaal
Bewus
Bezigheden Jeugd
Cultuur: de Limburgse identiteit
De geldverkwisting van Kerkrade naar Roda!
De leefbaarheid en integer bestuur
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De vergrijzing, het aantrekkelijk houden van de regio voor jongeren.
De wmo op een eerlijke manier toekennen
Digitalisering
Duurzaamheid en energie neutraal onderwijs startwoningen betere zorgen Domotica
Duurzaamheid en mkb meer betrekken bij versterken infrastructuur voor innovatie
Duurzaamheid, energievoorziening maar ook op sociaal vlak
DUURZAAMHEID, GEZONDHEID EN ECONOMIE, BUURLANDEN
Economie & Landschap
Educatie training voor startende onderners en jeugd
Een combinatie van veiligheid, werk en mobiliteit waarbinnen milieubewustheid en de cultuur
verweven zijn
Euregionale samenwerking Aken, Luik etcetera
Fietsveiligheid, bewegingstoestellen in openbare ruimten
Gebruik van de 250m extra baan MAA verbieden: alle vrachtvluchten annuleren!
Geen alibaba geeft alleen maar werkende armen en bergroot fe tweedelinh
Gezond en welzijn van burgers -duurzame regio's - goede balans tussen wonen, natuur, industrie
en toerisme
Gezondheidszorg
Grenzen open
Hangjongeren
Heerlen centrum. Breng het oude beleving weer terug. Maak het gezelliger. Ga leegloop tegen.
Zorg dat de gemeente niet zo duur is als het nu is tegenover ander gemeentes. Wees flexibeler
tegen de heerlernaren. Zorg dat de gemeente niet met alles dwars ligt.
Het
Het beperken van de rechten van ambtenaren en politici
Het openbaar vervoer, euregionale samenwerking, veranderende bestuurscultuur
Huizen bouwen en zorgen dat er meer mensen kunnen gaan wonen.
Investeren in sociale verbindingen en armoede aanpakken.
Kleine ondernemet
Kwaliteit van leven (2x)
Kwaliteit van leven en milieu bewust worden
Leefbaarheid (in de breedste zin vh woord)
Leefbaarheid (kleine) dorpen
Luchtkwaliteit en energie transitie
Luisteren en waarderen van inzet burgers
Maatregelen tegen klimaatverandering
Maatschappelijk passende leefbaarheid
Meer geld voor de senioren.
Meer gezamenlijke visie
Meer politie
Milieu
Milieu en Toekomstbestendig wonen en werken
Milieu, slimme energie
Millieubewust met spoed ondernemen en eventueel hulp bieden. b.v. asbest verwijdering en
zonne panelen.
Minder nieuwe bedrijven met hoofdzakelijk buitenlandse werknemers
Mobiliteit
Natuur en behoud van alle natuur die er nu nog is
Noord-Limburg ook als onderdeel te behandelen en niet als aanhangsel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijs
Onderwijs laten aansluiten op de huidige maar ook toekomstige vraag op de arbeidsmarkt.
Daarbij jongeren met uitstroomprofiel arbeid voor het verlaten van de school koppelen aan een
jongerenconsulent arbeid.
Ouderen huisvesting
Praktische activiteiten/hulp voor ouderen en op aantrekkelijkheid voor werken en wonen.
Revitaliseren kleine gemeenten enbetere samenwerking
Scholing en werkgelegenheid
Schonere lucht, obesitas, kunst en Cultuur, Toerisme.
Sociale cohesie in wijken
Tech-tech industrie
Tour
Tourisme en kwaliteit van leven
Uitgaans
Veel meer controle op naleving van verkeersregels.
Veel minder betutteling.
Veiligheid, jeugd, infrastructuur, behouden van dorpen
Veiligheid, leefbaarheid en werkgelegenheid.
Veiligheid/
Verbinding tussen mensen
Verkeersveiligheid en alle aspecten van de vergrijzing in onze provincie.
Versterking van de economie en werkgelegenheid, internationale logistieke bereikbaarheid
goederen en passagiers, en leren van Duits en Frans door elk kind
Werhpe
Werkgelegenheid
Werkgelegenheid en integratie
Werkgelegenheid en krimp
Werkgelegenheid en milieu
Werkgelegenheid en op jeugdzorg
Werkgelegenheid en vastgoed ontwikkeling
Werkgelegenheid, aansluiting bij Belgisch Limburg
Werkgelegenheid, educatie/opleiding, sociale gelijkheid
Zelfredzaamheid van kleine kernen
Zo snel mogelijk komen tot Parkstad, voordat er nog meer miljoenen van de burgers verknoeit
worden
Zorg
Zorg , armoede beleid, onderwijs,

Weet niet (9%)
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Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•

•

•

•
•
•
•
•

Weet
niet.

•

Alles is geregeld tot 3 cijfers achter de komma, dat levert ook veel overhead op.
Mensen zijn best in staat om zelf beslissingen te nemen. De excessen die je zonder
regels krijgt, had je met regels ook gekregen !
De meeste mensen denken echt wel goed na voordat ze iets willen, daar heb je geen
regels voor nodig. Waar nu vaak regels belemmerend werken omdat er altijd wel
een of andere regel zegt dat iets niet mag, waarschijnlijk ooit bedacht voor een
situatie die allang niet meer geldt. Probleem is dat er nooit regels afgaan, maar er
alleen regels bijkomen.
Het is niet van deze tijd, dat personen een dienstverband hebben met andere
arbeidsvoorwaarden dan werknemers. De bescherming van de ambtenaren is te
hoog. Het is erg moeilijk om afscheid te nemen van niet goed functionerende
ambtenaren. Ook politici hebben veel te veel faciliteiten. Ik zou deze graag eens in
kaart gebracht willen hebben om te bepalen, welke maatregelen mogelijk zijn.
Het is te gek voor woorden: de chantage van de G7 : we zullen wel eens zien wie de
stekker er uit trekt.
Doen en stoppen met de tonnen geld naar Roda.
1500 seizoenkaarten verkocht op een bevolking van 46000.
Nee
Open, structurele visie en samenwerking met aandacht voor het invidu
Vind dat er nog veel kan verbeteren.
We
Zonder voldoende kennis en kunde van ICT worden we uiteindelijk afhankelijk van
diegene die het wel weten.
Nvt
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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 leven. Rangschik naar belangrijkheid.

(n=92)

70%
60%

2,5

50%

2,8
3,0

40%

3,3

30%
20%

3,5

10%
0%
Inzetten op meer Inzetten op meer Inzetten op Limburg
onderwijs en
toerisme.
als broedplaats
individuele scholing
voor nieuwe
per Limburger.
ondernemers.

Inzetten op
gezondheid &
sport.

Ander onderwerp

3

2

1

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 (35%). Dit is
ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,5).

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

Arbeidsmarkt
Armoede
Armoede bestrijding
Armoedebeleid,
Balans tussen gezonde burgers en industrie
Behoud dorpen
Behoud jonge mensen voor Limburg.
BUURLANDEN, SAMENWERKING OVER DE GRENS
Concentratie op euroregio
Economische versterking van datgene waarin Limburg al sterk is
Immigranten en criminatiteit
Integratie
Inzetten op een betere leefomgeving
Inzetten voor de werkman die met handen werkt zodat deze met hard werken ook iets
overhoud
Landschap
Landschap en natuur
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leefbaarheid
Luchtkwaliteit
Meer voorlichting aan ouders dat ze weten waar hun verantwoordelijk heden liggen en niet
alles aan onderwijskrachten en overheid toedichten.
Milieu
Milieuvervuiling terug dringen
Milieuzaken (zie hier onder)
Natuur
Natuur en landschap, historie, oude gebouwen en architectuur
Ouderen huisvesting
Regels schrappen !
Samenhorigheid
Seniorenbeleid
Sociale cohesie in wijken
Veilige provincie
Verandering van zorgdenken naar gezondheidsbewustzijn
Verbeteren van leefmilieu, schone lucht en verminderen omgevingslaai
Voor elkaar zorgen
Voorzieningen behouden in de dorpen.
Werkgelegenheid
Zorgen voor meer betaalbare zorg voor ouderen en gehandicapten

Toelichting
•

•
•
•

Als je regels schrapt dan wordt de kwaliteit van leven voor een heleboel mensen beter. Je zorgt
ook dat het ondernemersklimaat verbetert (=2). Het geld dat je hiermee bespaart (minder
handhaving) kun je inzetten voor belangrijkere zaken, zoals onderwijs (=3) !
Gezondheid en sport vind ik een individuele verantwoordelijkheid.
Goede onderwijsvoorzieningen in de breedte biedt veel jongeren al de kans om in de regio te
blijven. Een dynamische omgeving geeft hieraan nog een extra impuls.
Milieu m.n. luchtkwaliteit, maar ook luchtkwaliteit, hergebruik van materialen en statiegeld op
kleine plastic flesjes en blikjes.
Provincie Limburg kent een slechte luchtkwaliteit. Belangrijkste bronnen zijn verkeer, landbouw
en industrie. Zou Limburg sieren wanneer het niet meer de Europese normen luchtkwaliteit als
richtsnoer zou nemen maar de WHO adviesnorm.
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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=66)

2,2
2,6

2,7
3,2

Ander onderwerp

Inzetten op
milieuvriendelijkheid bij
bedrijven, landbouw en
detailhandel (winkels)

Inzetten op het
beschermen van de
Limburgse natuur – betere
balans tussen stad en
platteland.

Inzetten op een recycle
(hergebruik)-economie
(ook wel circulaire
economie genoemd)
waarin geen plaats is voor
afval.

3,7

Inzetten op duurzame
energiebronnen zoals
zonne- en windenergie.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3
2
1

Bij vraag "3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid " wordt "Inzetten op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie" het vaakst op de eerste plaats gezet (38%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

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

Aanpak luchtkwaliteit
GEZONDHEID EN KWALITEIT VAN LEVEN
Hergebruik materialen
Minder medicijnen, meer natuurlijk canabis bv
Ondernemers geen voorkeursbehandeling geven tov burgers qua volgen wetten en regels.
Ontmoedigen van CO2 productie
Onze bestaande economie beheersbaar duurzamer maken, stap voor stap
Stimuleren van korte ketens in voedselpriductie
Terugdringen van intensieve veehouderij / uitfaseren van veehouderij / een plantaardig
voedselsysteem
Vanuit trots op, inzetten op zuinig zijn op

10

Toelichting
•

•

Er is maar 1 manier om CO2 productie te ontmoedigen en dat is door de beurs. Je kunt CO2
productie duurder maken of alternatieven goedkoper.
Dit kan ook betekenen dat je het scheiden van afval niet per gemeente moet regelen maar met
grotere groepen, liefst met de hele provincie.
Zonne-energie is voor een particulier al een goede investering, voor windenergie of collectieve
zonne-energie is er het postcoderoosprincipe, ik denk dat dit redelijk stimuleert. Grote
probleem is het vervangen van de gasgestookte verwarmingsketels.
Indien we het landschap ondergeschikt maken aan economische belangen gaat het welzijn en
welbevinden van de inwoners achteruit. Economische keuzes moeten dienstbaar voor de mens
zijn en niet andersom.
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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=65)

90%
80%
70%

2,1

2,1

60%
50%
40%

3,2

30%

3,5

20%

3,7

10%

Ander onderwerp

Inzetten op een meer digitale
overheid zodat men meer zaken
digitaal kan regelen.

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

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

Inzetten op een
krachtenbundeling van
overheden (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 overheden (meer samenwerking tussen gemeente, provincie, arbeidsmarkt,
onderwijs" het vaakst op de eerste plaats gezet (38%). Gemiddeld hoogst scorende items zijn
“inzetten op een krachtenbundeling van overheden (meer samenwerking tussen gemeente,
provincie, arbeidsmarkt, onderwijs en Inzetten op het meedoen en meedenken door alle burgers in
de samenleving”(2,1).

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

Alle pluche beesten verwijderen, raadsleden,wethouders, burgemeesters, en ongeschikte
ambtenaren en nieuwe nieuwe benoemen
Bewustwording luchtkwaliteit en energietransitie
Digitale overheid verbeteren, m.n. veiligheid en privacy
ECONOMIE EN ONDERNEMEN
Faciliteren
Hoe denken de werkgevers over 2
Informatie (ook digitaa) duidelijker en eerlijker
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•
•
•
•
•
•
•
•

Overheid als maatschappelijk ondernemer, minder verspilling en efficiënter
Overheid dichter bij de burger
Overheid echt transparant maken en betere communicatie, laten zien hoe beslissingen tot stand
komen
Probeer mensen te helpen die zich n iet zelf kunnen redden.
Stop de schaalvergroting. Overheid dicht bij de burger om de zelfredzaamheid te stap voor stap
te vergroten.
Veiligheid.
Wat de mensen niks gaat kosten
Zorgen voor betere omstandigheden in de zorgsector

Toelichting
•

•

•
•
•

1. De burger in de gelegenheid stellen om zijn kennis, kunde en ervaring ter beschikking te stellen
van de maatschappij. De financiële waardering van de vrijwilligers inbreng met worden herzien.
Vaak worden burgerinitiatieven tegen gewerkt omdat zij niet in het straatje van een ambtenaar
passen.
Burgers willen graag participeren als ze ook echt betrokken en echt gehoord worden, niet als het
alleen voor de vorm is. Er zit veel specialisatie in burgers, maak daar veel meer gebruik van,
misschien onder regie van een ambtenaar. Mensen zijn meer betrokken omdat het hun eigen
leefomgeving betreft. Ga vooral geen dingen van bovenaf regelen !!
Er is nog teveel bestuurlijke drukte en daardoor teveel agenda's. Een van die agenda's is te vaak
gericht op het legitimeren van de bestuurdersstoel.
Minder regelgevingen zo, dat iedereen kan begrijpen waar het over gaat en van te voren goede
nadenken wat mogelijk is.
Vooral herindeling steden. Eindelijk een gemeente, krachtig Parkstad in Oostelijk Zuid Limburg.

13

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.
2,2
2,7

2,6

Ander onderwerp

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

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

3,5

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

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=52)

3
2
1

Bij vraag "5 Een digitale sprong in de toekomst. Rangschik naar belangrijkheid " wordt "Inzetten op
betere digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of programmeren)"
het vaakst op de eerste plaats gezet (38%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

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

Betere digitale computervaardigheden en betrouwbaarheid overheid
Beveiliging van privacy gerelateerd aan nieuwe technologieën
Bij digitalisering de menselijke maat hanteren
Digitale dienstverlening is een aanvulling. Mag geen vervanging worden van persoonlijk contact.
Digitalisering inzetten met als doel een duurzamere samenleving
Één vindplek voor maatschappelijke vraagstukken
Geen Big brother s.v.p.
GEZONDHEID EN OVER DE GRENS SAMENWERKEN
In het bijzonder ouderen en allochtonen
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•
•
•

Naar mijn gevoel ben ik gewoon te dom om de meest genoemde mogelijkheden op een rij te
krijgen. En nu????
Terug naar de basis, nl datgene wat elke burger digitaal nodig heeft om normaal te kunnen
blijven functioneren in bedrijf en samenleving
Verzamelen van big data t.b.v. de inrichting van dienstbaar overheidsapparaat.

Toelichting
•

•

•

1. Verbetering van de digitale vaardigheden is een must. Door de grote diversiteit van hard- en
software is het moeilijk om zaken op elkaar af te stemmen. Wanneer de afstemming er is, kan
men tot veel betere standaards komen.
2.De overheid moet toezien of de door haar bedachte regels correct worden toegepast. In het
geval van de AVG/GDPR wordt de burger opgezadeld met het verzoek om goedkeuring. Vaak is
dit het topje van de ijsberg. Onduidelijk is in hoeverre de gegevens ter beschikking worden
gesteld aan derden, waarvan dan ook weer zou moeten worden gekeken, hoe die er verder mee
omgaan.
Smart device campus voor big data verder uitbouwen. Overheid moet digitaliseren op
menselijke schaal. Persoonlijk contact moet blijven. Anders krijgen we "UWV toestanden"
Mensen lopen vast, voelen zich niet serieus genomen en zorgt ook nog voor veel fraude. En het
ergste is dat niemand verantwoordelijk is voor de fouten en er geen "koppen rollen".
Verminderen van regels is een actie waarin ik sterk geloof.
Het gebruik maken van zg big data mogelijkheden zal voor de bereikbaarheid en leefbaarheid
niets toevoegen, immers je hebt lang niet van alles en iedereen data ter beschikking, overschat
de 'resultaten' hiervan niet !!
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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
03 oktober 2018 tot 21 oktober 2018
141
8,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*
5
21 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 8,2%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 8,2%
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. 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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