Publieke raadpleging onder de inwoners van Sittard-Geleen
over de agenda van de Limburgers
22 mei 2019
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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?" geeft 88% van de respondenten een
antwoord op wat ze zouden inzetten.
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 (42%).
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 (43%). De twee gemiddeld hoogste 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’’ (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 (36%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,1).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Sittard-Geleen, waarbij 344 deelnemers uit de gemeente
Sittard-Geleen 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=330)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (2%)
Ik zou inzetten op (88%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Jeugd)Zorg
1 limburgse gemeente, dus die flauwe kul gemeentes opheffen
65 plussers
Aanpakken criminaliteit en afval dumpen
Aantrekkelijker maken voor bedrijven
Afbouwen bureaucratie en vriendjes politiek
Afschaffen gedeputeerde staten
Afstand verkleinen provincie en burger .Zichtbaar maken van betrokkenheid en belang van
Provinciaalbestuur.
Afval (2x)
Algemene veiligheid en verkeersveiligheid, recreatie
Alle vier zijn belangrijk, I, II en IV het meest.
Armoede onder de mensen en eenzame ouderen worden aan hun lot overgelaten nu zeker nu
we steeds meer belastingen moeten betalen en alles gas water licht ook nog zoveel duurder
wordt !!!
Armoede onder de NEDERLANDERS
Armoede onder gezinnen, de GGZ en de eenzame ouderen
Armoede, onderwijs, werk, zorg en ouderen
Armoedebestrijding
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Asielzoekerstroom stoppen
Aso gedrag in bv verkeer
Begrip voor de ander. Samen leven, samen beleven, samen werken.
Behoud van de rust
Behoud glaenerbrook!
Behoud jonge, hoog opgeleide mensen i.r.t. werkgelegenheic
Bestrijden van drugsoverlast op alle gebied.
Bestrijding criminaliteit
Bestrijding criminaliteit/fraude en het gedogen daarvan
Bestrijding drugs gerelateerde criminaliteit, veiligheid rond chemelot, subsidie voor aanschaf
duurzame middelen koopwoning
Bestrijding van de leegstand van winkelpanden
Betaalbaar maken van alternatieve energie
Beter onderwijs en veiligheid
Beter openbaar vervoer ook in de avonduren
Betere doorstroming verkeer
Betere infrastructuur (2x)
Betere ouderenzorg.
Binding en positieve uitstraling
Buitenspelgebieden
Coordinatie van wetenschappelijk onderzoek en toepassingen in spitstechnologie-en, m.n.
robotica
Cultureel erfgoed van Limburg, criminaliteit, woning sector
Cultuur, zou een onderwerp van groot belang zijn.
Dat elke gemeente haar financien op orde had.
Dat jong en oud zich beter onder elkaar kan mengen
De energietrasitie, de gemeenten stimuleren er werk van te maken door, om te beginnen een
visie te vormen
De Limburgse taal een officiële status laten krijgen.
De limburgse taal in ere houden.
De planning van woon- en bedrijfsgebieden, zodat de bestaande versplintering per gemeente op
termijn ongedaan wordt gemaakt.
De relatie overheid-burger. De 'nieuwe' rol van de overheid helder neerzetten en de
mogelijkheden van de inidviduele burger bespreken.
Dierenleed milieu leefbaarheid bestuursapparaat
Doorstroming verkeer
Drugs overlast en werkeloosheid
Drugsafvaldumpingen in de natuur!
Duurzaam, Sociaal, solidair
Duurzaamheid (3x)
Duurzaamheid - armoede - migratie 'think global act local'
Duurzaamheid en werkgelegenheid
Duurzaamheid, de Zorg en Veiligheid
Duurzaamheid, economie, en kansen voor iedereen
Economie , bereikbaarheid, wekgelegenheid, bejaardenzorg, criminaliteit
Economische ontwikkeling in de pas laten lopen met de Limburgse volksaard en met de natuur
Economische zelfstandigheid van de burgers
Eenzaamheid in limburg (2x)
Energiebesparende maatregelen
Energietransitie en klimaat
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Euregionale samenwerking
Exellent onderwijs op alle niveaus en terugdringen van studie uitval.
Fiets paden
Gastvrijheid
Gelijke hulp voor nederlanders als voor asiel zoekers .
Gevolgen klimaatverandering en duurzame energie.
Gezamenlijke aanpak van de vervuilers van het milieu. De vervuiler betaalt zelf de rekening.
GEZOND-ZIJN en WEL-ZIJN (2x)
Gezondheid en leefklimaat en veiligheid
Gezondheid van de jeugd
Gezondheidszorg
Goed openbaar vervoer
Goede samenwerking van onderwijs en gezondheidszorg!
Grensoverschrijdende samenwerking, met name met onze Duitse buren t.b.v. economische,
culturele en sociale groei.
Groene energie op ieder huis en iedere lantarenpaal zonnepanelen. Alle woningen zowel huur als
ook koop voorzien van een warmtepomp met zoon mogelijk kosten voor de bewoners. Meer
blauw op straat.
Groene energie, armoedebestrijding, grote industriële vervuiling
Groener Gemeente
Handhaving
Handhaving op zwerfvuil. Zeker rond scholen.
Handhaving van vergunningen voor bedrijven en vervoer
Het centraal stellen van alle mansen die geen leidende functie hebben
Het drugs probleem
Het op alle vlakken versterken van de landbouw
Het verbeteren van de positie van mensen met een lage of verkeerde opleidig
Het zinvol uitgeven van gemaanschapsgelden
High Tech innovations
Hulpverlening het is schrijnend hoe lang de wachtlijsten zijn! veiligheid! vergrijzing, cultuur
Immigratie, islam, islamitisch onderwijs (segregatie vs integratie) etc
Implementatie van het VN-Verdag Mensen met een Handicap
Infrastructur
Innovatie
Integrale zorg voor ouderen
Internationaliseren
Inzetten op behoud van natuur en groen
Jeugd
Jeugd en ouderen
Kansen voor duurzaamheid en natuur
Kleinschaligheid, geen bestuurs- of onderwijskolossen, verbreding A2, herinvoering wijkteams
politie, legalisering drugs, geen gedwongen gemeentefusies, mensen verbieden om hun tuin vol
cement/keien te leggen, bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen voor hun acties ook
financieel en na hun zittingstermijn, geen cent subsidie aan kerken, moskeen of andere religieuze
gebouwen
Kwaliteit van leven (3x)
Kwaliteit van leven en het milieu
Kwaliteit van leven.
Leefbaar Limburg
Leefbaarheid (3x)
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Leefbaarheid en zorg
Leefbaarheid gemeenten
Leefbaarheid in buurten en op cultuur
Leefbaarheid in kleine kernen
Leefbaarheid, armoedebestrijding en socialevoorzieningen.
Leegstand in centra
Leegstand winkelcentra, infrastructuur
Limburg aantrekkelijk maken voor starters zowel werkgelegenheid als wonen
Limburgse identiteit
Limburgse identiteit beter promoten en sterker maken.
Lokale culturele activiteiten
Meer aandacht voor de onzichtbare buitenlandse werknemers, zeker in de tijden waar wij in
Limburg het personeel te kort komen.
Meer binding tussen de burgers; gezamenlijke projecten stimuleren en faciliteren. Meer
aandacht voor het wezenlijke zaken als aandacht voor elkaar. Alcohol gebruik bij evenementen
remmen.
Meer blauw op straat
Meer cultuur en natuur
Meer euregio
Meer geld naar gemeenten
Meer geld vanuit Den Haag voor de naar de Provincie doorgeschoven taken
Meer huisen voor minder bedeelde mensen
Meer inzet op de opvang en verzorging van in het wild aangetroffen dieren
Meer kwalitatief natuur
Meer Politie
Meer samenwerking over de landsgrenzen heen met onze Belgsiche en Duitse buren op alle
beleidsterreinen
Meer samenwerking tussen gemeentes onderling
Meer toerisme en Limburg meer op de kaart zetten
Meer woongenot; cultureel, musea, etc
Milieu
Milieu bewust ondernemen
Milieu en dierenwelzijn
Milieu en veiligheid
Milieu, energie, leefbaarheid en jeugd(werkgelegenheid en huisvesting)
Milieu, verommeling van het Heuvelland, taalonderwijs in Frans en Duits, intensivering Euregio,
verbindingen met Hasselt, Luik en Aken
Milieubewust ondernemen
Minder islamieten
Minima beleid en ouderen woningbeleid
Mobiliteit (2x)
Mobiliteit, werkgelegenheid en milieu
Natuur en dierenwelzijn
Natuur, milieu en duurzaamheid
Natuurbehoud en terugdringen uitstoot fabrieken en verkeer (II)
Natuurbescherming, gezond leven, obesitas, meer werk voor lageropgeleiden
Netwerken, sociale media, communicatie, innovatie en meertaligheid
Nieuwe ijsbaan in Sittard-Geleen
Nieuwe woningen, verbeteren oudere woningen
Normen en waarden
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Omscholing alle werkelozen/uitkeringsgerechtigden
Onderhoud afval in de breedste zin.
Ondersteuning lokale ondernemers. Minder bureaucratie en lastenvermindering
Onderwijs
Onderwijs, goede zorg en goede milieubewuste woongelegenheid voor kleine huishoudens
Onderwijs, samenleving en ondersteunen van het verenigingsleven
Onderwijs, zorg en milieu
Onderwijs,gezondheid en leefklimaat
Onderwijs: een gelijke start voor iedereen. Dat gaat verder dan naar school gaan. Je moet
letterlijk ruimte in je kop hebben om te kunnen ontwikkelen.
Onderzoek naar energie mogelijkheden.
Onze ouderen niet in de kou laten staan
Op cultureel- en sociaal gebied )meer) contacten onderhouden met verenigingen uit de
omringende "buitenlanden"
Openbaar vervoer en overlast vliegveld en sabic
Oplossen armoede
Origineel limburgs
Ouderenzorg en jeugdzorg
Overlast van de niet ingezetenen van Nederland - limburg
Passende duurzame woningbouw voor de doelgroepen met sanering van de "foute"
woningvoorraad
Planning wegonderhoud.
Pro-Actief gezond zijn/blijven
Recreatie (watersport) meer aanlegmogelijkheden in de vrije natuur waar men ook de oever kan
berijken
Recyclen van afval.. bv. Afval wegbrengen goedkoper maken
Regionalisering, internationalisering, weg van de naar binnengekeerdheid
Respect in diversiteit samenleving
Samenwerking in euregio en gransoverschrijdend vervoer bus en trein
Scholing, werkgelegenheid, armoede, eenzaamheid (2x)
Scholing, werkgelegenheid, armoede, eenzaamheid en woonwagenbeleid
Schoner milieu
Schoon limburg ...heb met verbazing gezien hoe schoon friesland is
Sociale woningbouw
Soft/hard drugsbestrijding
Sport en cultuur laagdrempelig maken 1
Stimuleren ecologisch en milieubewuste technologieën
Strenger beleid afval dumping, ook afvaldumping bij glas en kleding containers
Subsidie vrijmaken om geheel Limburg gas neutraal te maken zodat elk huis, bedrijf en industrie
zomer gasinstallatie kan functioneren
Technologische ontwikkeling
Tegen gaan van vergrijzing, terugloop van winkels tegengaan,
Tegengaan verloedering samenleving en leefomgeving
Terugdringen Criminaliteit, verbeteren jeugdhulpverlening, meer samenwerken met onderwijs
Theorie en praktijk opleidingen van VMBO tot HBO in een grensoverschrijdend programma.
Gebruik maken van onze ligging bij Belgie en Duitsland.
Toegankelijkheid wegennet en meer open ruimte met groen. En veiligheid voor bewoners dus
meer blauw op straat.
Toename van criminaliteit en wat te doen hieraan
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Toerisme
Toerisme en behoud van landschap/cultureel erfgoed.
Toerisme en innovatie in gezondheid en duurzaamheid
Toerisme en werkgelegenheid
Toerisme, cultuur (Limburgse, maar ook internationale projecten), infrastructuur (nog) beter ov
Toerisme, schone industrie
Toezicht op Gemeentelijke uitgaven . Wat en hoe investeerd men zijn financien en kan dat!
Top sport,uitstraling en historie herbouw van haar steden,touristme,handel
Tourisme en milieu vriendelijke ontwikkeling
Veilige samenleving/verenigingsleven steunen
Veiligheid (6x)
VEILIGHEID
Veiligheid algemeen / Onderwijs / Ouderen
Veiligheid drugs
Veiligheid en bereikbaarheid
Veiligheid en cultuur
Veiligheid en drugscriminaliteit
Veiligheid en handhaving wettelijke regels, kwaliteit van het leven.
Veiligheid en meer bewegen.
Veiligheid en milieu (2x)
Veiligheid en Milleu
Veiligheid en toekomst interactie met België en Duitsland
Veiligheid en werkgelegenheid
Veiligheid en zorg
Veiligheid in de stad
Veiligheid in het verkeer/vervoer, maar ook in de directe persoonlijke omgeving.
Veiligheid rond Chemelot. De klimaatdoelstelling halen. Verenigingsleven een boost geven.
Veiligheid van de burgers
Veiligheid wonen alsook weggebruik
Veiligheid, bestrijding criminaliteit en ondermijning
Veiligheid, meer ondersteuning op dit gebied vanuit Den Haag
Veiligheid, milieu, onderwijs
Veiligheid, natuurzorg, toerisme, werkgelegenheid, bestrijding criminaliteit, samenwerking met
buurlanden, wegenonderhoud, bescherming bij hoogwater van de maas.
Veiligheid, zwerfafval,armoede.
Veiligheid(zie de huidige chemelot discussie) en duurzaamheid
Verbetering veiligheid omwonenden van Chemelot. Zowel voor de omwonenden van Geleen als
Stein Beek Urmond en Sittard
Verbinding in kennis en omdenken in de rol van overheid en gemeenten.
Verbinding met omliggende regio’s en nog meer op kenniscentra
Verbinding tussen mensen, duurzaamheid voor alle burgers bereikbaar, preventie en sociale
woningbouw
Verdergaande Euregionale samenwerking en institutionalisering hiervan. Verbreding en
verbetering van de (logistiek) assen A2 en A67
Verdraagzaamheid
Verduurzaming
Verenigingen
Vergrijzing compenseren
Verkeer en veiligheid
Verkeer,vliegveld, werkgelegenheid,onderwijs, zorg.
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Verkeers problemen, openbare orde.
Verkeersveiligheid
Versterken van de economische clusters, ten goede van de overige onderwerpen.
Versterking van de economie en werkgelegenheid, internationale logistieke bereikbaarheid
goederen en passagiers, en leren van Duits en Frans door elk kind
Vieren & Aandacht voor succesvolle ondernemers
Vliegveld uitbreiding
Vooral Limburg, Limburg te laten zijn en de ECHTE armoede uit de Provincie te halen !!!!
Werkgelegenheid (5x)
Werkgelegenheid en ontwikkeling van nieuwe technologien
Werkgelegenheid en veilgheid
Werkgelegenheid en woongenot
Werkgelegenheid in de dienstensector
Werkgelegenheid in de grensgebieden vdl zal net als ned car zijn problemen krijgen
Werkgelegenheid voor 50+
Werkgelegenheid, milieu (o.a. geluidsoverlast, zwerfvuil), verkeer (logische fietsverbindingen)
Werkgelegenheid, veiligheid voor de burgers en behoud eigen cultuur
Werkgelegenheid, watermanagement
Werkgelegenheid: als het aantrekkelijker is voor bedrijven ontstaat er meer werkgelegenheid en
zullen jonge mensen minder snel wegtrekken. Vanzelfsprekend betekend dat ook dat bepaalde
voorzieningen ook in orde moeten zijn. Denk hierbij aan genoeg goede basisscholen en
activiteiten.
Werkgelenheid, veiligheid en groei van de provincie. Kwaliteit van milieu, gezondheid en waarde
in het keven.
Wonen werken
Woon-en leefklimaat
Zonneenergie.
Zorg en welzijn
Zorg, armoedebeleid, sociale woningbouw
Zorg, innovatie en milieu
Zorg,mobiliteit en veiligheid
Zuid-limburg één gemeente
Zwerfafval
Zwerfvuil

Weet niet (11%)
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Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Als die coördinatie over grotere gehelen dan steden/dorpen gebeurt, wordt de
woonomgeving veraangenaamd. Omdat Zuid-Limburg toch erg dicht bevolkt is, zal
door die concentratie van bedrijfsterreinen de algemene leefbaarheid vergroot
worden. Verder vind ik dat de provincie de ruimtelijke planning zo moet regelen dat
de ‘groene gebieden’ met elkaar in verbinding komen.
Ben van mening dat Limburg op diverse fronten niet meer Limburg is.
De multiculturele samenleving met nieuwe Nederlanders, arbeidsmigranten,
pluriforme religies vergt meer inspanning van de samenleving als geheel. Meer
respect, meer samendoen, meer samen organiseren.
De provincie met de gemeentes erin met de hoogste aantallen PPP-stemmers mag
best ook een ander geluid laten horen. Er zijn ook nog gastvrije mensen.
De toekomst ligt bij de nieuwe generatie. Hoe wordt Limburg een aantrekkelijke
verblijfplaats van de jeugd. Hoe kan Limburg concurreren met de plaatsen waar
onze jeugd naar toe verhuist?
De zorg voor ouderen, zowel thuis als in een instelling via één loket regelen en
uitvoeren
Door het zwerfafval aan te pakken pak je ook de verantwoordelijke asocialen die dit
veroorzaken. Een schoon Limburg draagt bij aan het imago van Limburg.
Eén van de belangrijkste onderwerpen op dit moment lijkt mij.
Er is hier in Geleen grote overlast als gevolg van het drugsverkeer. Met name 's
avonds lijkt bv de Rijksweg een uitstekende racebaan met snelheden tot 100
km/uur.
Er zijn nauwe samenwerkingen tussen universiteiten en de industrie; ik mis wel een
technische universiteit in Limburg geheel gericht op robotica met al haar multifacetten
Extra aandacht gaan geven aan deze centrale Euregio in Europa
Extra speelruimtes
Gebruik bijvoorbeeld de maasplassen om bij hoge waterstanden de Maas te
ontlasten. Leg infrastructuur aan waarmee boeren in tijd van droogte dit water
kunnen gebruiken voor beregening.
Leg waar mogelijk langs beken en rivieren buffers aan die bij hoge waterstanden
vollopen (en niet leeglopen bij lage standen) zodat in droge periodes genoeg water
voor landbouw voorhanden is
Grenzen / veiligheid
Gezamenlijk arbeidsbureau/arbeid over de grens.
Duurzaamheid euregiinaal aanpakken net hier bij België en Duitsland.
Het is een farce dat (alleenstaande) ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen
blijven wonen. Veel ouderen willen in een complex wonen (met soort aanleunflats)
waar men met leeftijdgenoten samen is. Nu komt het steeds meer voor dat
alleenstaande ouderen noodgedwongen zelfstandig wonen, terwijl er geen sociale
controle op hun is. Zeker voor mensen zonder kinderen. Groteren voorzieningen om
bij elkaar te wonen maar wel in een eigen appartement, daar is NU AL behoefte aan.
LUISTER eens naar de mensen en men hoort dit.
Bovendien gaat het alles automatiseren ( lees dat men zaken via internet zelf moet
regelen ) in een steeds hoger tempo. Er zijn in de huidige leeftijdsgroep van 60+ nog
veel mensen die digibeet zijn en geen kinderen hebben die hun hiermee kunnen
helpen.

11

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Het loopt de spuigaten uit met deze illegale dumpingen, de gehoorzame burger
moet er steeds voor betalen. (Gemeentelijke belasting gelden)
Het ov is in Limburg zeer slecht. Niet dienstbaar. Verschillende aanbieders. Geen
goede aansluitingen. Angst om ov te nemen heerst ivm moeilijk betalen.
Onduidelijkheid overheerst. Voor ouderen is de asnvraag voor speciaal vervoer bij
de WMO een te grote opgaaf. Iedere verandering een nieuw gesprek. Etc.
1aanbieder 1loket 1duidelijke dienstregeling 1goedkoop betaalmiddel!!
Maak OV aantrekkelijk. Niet afstotend!! Goed voor milieu.
Het zou dan niet alleen over de lokale / regionale Limburgse cultuur moeten gaan,
maar cultuur in een bredere zin. Cultuur op scholen (basis, middelbaar) cultuur in de
steden.
Ik denk dat de mogelijkheden t.a.v de ICT mogelijkheden verder aangepakt moeten
worden. Daarbij moet duurzaamheid een belangrijke factor zijn.
Ik zou DSM adviseren om nieuwe fabrieken in Limburg te bouwen in plaats van in
het Polen
Limburgs wegen zijn ondanks de vele veranderingen aardig vol aan het raken vooral
in de ochtend, avond en met werkzaamheden.
Overlast na het op stap gaan.. De horeca weer dicht na 02:00h en dan maar vroeger
op stap net als vroeger :-).
N.v.t.
Ongelijkheid is de kanker van de samenleving
Oorzaak - Gevolg inzichten ontbreken te vaak m.i. waardoor de waan van de dag
regeert. Geduldig en krachtig zaaien levert goede oogsten op.
Provincie moet meer werk maken van het beheersen van de overlast in de
leefomgeving van de burgers qua luchtvervuiling, lawaaioverlast, trillingen.Dit in
samenwerking met de gemeenten en rijksoverheid.
Samen werken aan nieuwe ontwikkelingen, niet blijven leunen op het verleden.
Sleutelwoorden: innovatief, duurzaam, kleinschalig, groen en biologisch
Tegenwoordig groeien steeds meer kinderen op in armoede en ik vind dat daar nog
te weinig aan gedaan wordt/kan worden. Ook is de GGZ rampzalig en wordt als
patiënt/cliënt van het kastje naar de muur gestuurd (maak het persoonlijk al 14 jaar
mee)
En voor de eenzame ouderen zouden er bijvoorbeeld meerdere ontmoetingsplekken
komen of een maatje zodat ze iemand hebben die er voor ze is. Maak er banen van
en geen vrijwilligerswerk meer
Toekomstgericht denken en behoud van de jeugd door werkgelegenheid voor
jongeren en huisvesting voor starters is ook in het belang van ouderen
Verduurzamen doe je samen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten
dienen te dragen. Dat is logisch, maar het tegenovergestelde gebeurt nu helaas.
Wanneer bijv. deputé Koopmans het klaar krijgt om € 750.000 te schenken aan
wielerploeg Sunweb (Wanneer een reisorganisatie een wielerploeg in stand kan
houden is dit beslist geen arme organisatie) kan en wil ik dit niet zien als zinvol
omgaan met gemeenschapsgeld. Dit in een tijd waarin velen afhankelijk zijn van de
voedselbank.
Wanneer de economische clusters sterk zijn kunnen we een beter leefklimaat neer
zetten voor de volle breedte van de bevolking. Met het oog op leefbaarheid, natuur
en milieu, duurzaamheid, gelijkheid en iedereen een goed inkomen (geen armoede).
Zie punt 2
Zonder economie en werk geen bestaan; Limburg grenst meer aan buitenland dan
aan Nederland. Limburg speelt teveel "Nederland" en versterkt momenteel op geen
enkele manier de voor de deur liggend kansen
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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=310)
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Ander onderwerp

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Verkeers)Veiligheid
Aandacht voor ouderen geef hun een veilig gevoel terug.
Aantrekkelijk maken voor jeugd om te blijven, niet alleen werk, maar ook daarbuitenn
Arbeidsparticipatie: werk als fundament (na scholing)
Armoede
Armoede beleid
Armoede en eenzaamheid (2x)
Armoede en gezondheidszorg
Behoud landschap en cultureel erfgoed
Betere bestuurders en toezichthouders van de onderwijsinstellingen
Betere zorg
Bevorderen van inwonersaantal provincie. Tegengaan van leegloop jongeren naar andere
provincies
Binding en positivisme
Burgers stimuleren en faciliteren om hun eigen idealen waar te kunnen maken
Burgers weer als persoonlijke mensen zien en iet als nummer.
Criminaliteitsbestrijding
Cultuur behoud
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dat de Limburgers weer vertrouwen krijgen in bestuurders en dus ook in de inzet van deze
mensen en dan komt het vertrouwen in de mensen en hun omgeving weer terug en dus ook
de kwaliteit van het leven
Dat limburg scoon word
Diversiteit
Doorbreken hokjes
Duurzaamheid
Duurzaamheid euregionaal
Duurzaamheid/natuur
Duurzaamheidmaatregel
Duurzame energie
Duurzame ontwikkeling van de cultuur in de breedste zin van t woord.
Economische versterking van datgene waarin Limburg al sterk is
Één openbaar vervoerssysteem voor zuid-limburg
Eenzaamheid en plekken waar mesen samen kunnen komen
En doe meer voor de dierenopvangcentra's en meer aan voorlichting waarom je niet zomaar
aan een dier moet beginnen
Gemeenschapszin
GEZOND-ZIJN en WEL-ZIJN (2x)
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg ouderen
Goede communicatie
Huidige natuur handhaven.
Industrie hier behouden.
Inovatie op milieu vriendelijk beleid.
Integratie ipv segregatie
Internationalisering
Inzet op levens en woonkwaliteit van de inwoners, alsmede ouderenzorg
Inzetten op bestrijding crminaliteit
Inzetten op duurzame omgeving
Inzetten op economische groei en (high) tech ontwikkeling in nauwe samenwerking met
bedrijfsleven en opleidingsinstituten in de Euregio en Eindhoven.
Inzetten op faciliteren en dereguleren
Inzetten op goede samenwerking diverse instanties voor bijvoorbeeld, de ouderen- en
jeugdzorg en de ggz
Inzetten op huisvesting ouderen.
Inzetten op verhogen veiligheidsgevoel
Jeugd en ouderen
Jong en oud beter onder elkaar
Leefbaar wonen. omgeven door faciliteiten, winkels.zorg.vervoer.sport
Leefbaarheid
Leefbaarheid en zorg
Leefbaarheid kleine kernen verbinden met ontwikkeling en groei toerisme
Leefklimaat
Leiding geven aan implementatie VN-Verdrag
Limburg als broedplaats voor goede ouderenzorg
Luchtkwaliteit
Meer doen voor eenzaamheid en oplossingen hiervoor
Meer interactie met buurlanden (woon werk verhouding)
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Meer inzetten op veiligheid van de inwoners van Limburg. Kijk eens naar het vliegveld.
Chemelot. Vervoer van uiterst gevaarlijke producten over het spoor
Meer veiligheid
Meer woningen sociale huursector
Milieu (4x)
Milieu en energie
Milieu, dierenwelzijn, jachtverbod
Milieu, orde en netheid op straat.
Milieubeheer en duurzaamheid
Milieubewust en ecologisch ondernemen
Milieubewust wonen
Milieunormen halen
Minder islamieten
Natuur (2x)
Natuur dicht bij huis, in de woonkernen
Niet overbevolken.
Ondersteuning minima
Op openbare scholen en niet voor bepaalde achtergrond zoals geloof of wat dan ook. Dus zo
gemengd mogelik.
Openbaar vervoer
Oplossen van Armoede
Ouderen (2x)
Ouderen zorg .
Ouderenzorg
Positievere samenhang in de Limburgse bevolking.
Realiseren duurzame woningen voor de juiste doelgroepen
Senioren
Soepelere omgang UWV voor mensen met een bijstandsuitkering.
Veiligheid (4x)
Veiligheid goedkope energie
Veiligheid en cultuur
Veiligheid met mbt drugs
Veiligheid voor de burgers, keiharde aanpak crimininaliteit en aso gedrag
Veiligheid wonen /omgeving
Veiligheid, aanpak criminaliteit en ondermijning
Veiligheid. Meer politie, minder coffeeshops
Verbetering leefklimaat
Verduurzaming leefomgeving
Veroudering
Versterking sociale verbaden.
Werkgelegenheid (3x)
Woningen ten behoeve van ouderen en zo de noodzakelijke doorstroming te krijgen
Zorg
Zorg, armoedebeleid, sociale woningbouw
Zorgen voor goede hulpverlening in limburg
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Toelichting
•

•

2. GEZONDHEID …………………. AMEHOELA
Als we het over DE KWALITEIT VAN LEVEN hebben dan praten we toch zeker in de eerste plaats
hierover ......
En dan zeg ik ..... GEZONDHEID ...... AMEHOELA
Ik maak me zorgen om mijn eigen gezondheidstoestand en die van de andere levende
wezens/organismen om me heen !! Hier mijn uitleg …..
Vooreerst ga ik ervan uit dat de gezondheidssituatie in Limburg niet substantieel afwijkt van de
NL-situatie als geheel.
We bekijken de resultaten van de “ZORG” en “GEZONDHEID” in NL. Dat doen we “onder-destreep”. De doodsoorzaken in NL 1950 tot 2015 zoals gepresenteerd door ons aller Bron CBS ….
Doodsoorzaken CBS StatLine 1950 – 2015 een periode waarover de bevolking met 70% toenam
..
Over diezelfde periode neemt o.a. het aantal doodsoorzaken ; (procentueel gelijk gebleven zou
een toename met 70% zijn)
Ø Met kanker met 200% toe
Ø Met endocriene- , voedings- en stofwisselingsziektes met 232% toe
Ø Met psychische- en gedragsstoornissen met 760% toe
Ø Met ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen met 504% toe
Ø Ziekten van hart en vaatstelsel met 38% toe
Ø Ziekten van de ademhalingsorganen met 141% toe
Ø Ziekten van de huid en subcutis met 127% toe
Ø Ziekten van het botspierstelsel en bindweefsel met 183% toe
Na honderden miljarden onderzoeksgelden en de zo geprezen en geprijsde “ZORG” is het aantal
“slachtoffers” van een groot aantal van de meest gevreesde ziektes extreem toegenomen
(uitgezonderd hart en vaat waarvoor een aanzienlijke verbetering bereikt blijkt te zijn).
Als nog normaal denkende burger vraag je je dan toch wel af wat zijn nu dan de eigenlijke
primaire oorzaken van deze doodsoorzaken ?!! Naast kanker is het toch vooral letterlijk alsof de
“gekte” toeslaat, psychische ziekten en die van rond het zenuwstelsel nemen met zo’n 500750% toe. Het aantal verwarde mensen nam van rond 52000 in 2013 toe tot 83500 in 2017 en
het aantal Alzheimer-gevallen neemt met zo’n 4 per uur toe !!! Worden de mensen nu gek van
mekaar en/of gek van wat ze eten/drinken en/of gek van de lucht die ze inademen, en/of van de
cultuur-technische straling (i.h.b. van de draadloze telecommunicatie) waarin ze vrijwillig
respectievelijk gedwongen zijn ondergedompeld.
Over dit laatste zijn ook tientallen internet links, ter info de volgende: www.stopumts.nl
VRAAG : Wat doet onze PROVINCIE om voornoemde factoren en in het bijzonder de potentiële
gevaren van straling voor de gezondheid van de inwoners/burgers zoveel mogelijk te
verminderen respectievelijk te elimineren ???
Tot slot voor diegenen die denken dat we hier in NL zoveel honderd-plussers hebben (128 per
miljoen inwoners) vanwege de goede medische zorg, nog effe de CBS cijfers van andere
Europese landen: België 179, Zweden 200, Duitsland 215, Italië 314, Frankrijk 368, Portugal 392
en de topper Griekenland 565 !!! Komen deze grote verschillen van de mediterrane landen nu
door hun voeding, hun leefstijl, bevolkingsvergrijzing, hun vroegere pensionering, hun betere
medische zorg, of van …. ???
Het is lang niet alles goud dat glanst hier in NL en zeker ook NIET in ons LIMBURG !!!
GEVRAAGD : Wat doet de PROVINCIE nu werkelijk voor de GEZONDHEID van hun welbeminde
burgers/inwoners met betrekking tot alle betreffend genoemde gezondheidsaspecten en ziektes
???
3 hoeft niet van mij, maar word verplicht 3x in te vullen!
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•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Aanpassing ipv segregatie
Mijn ex buren wonen in Sittard en brengen kinderen in Maastricht naar islamitisch onderwijs.
Hoe kan men integreren als men niet wil omgaan met de leeftijdsgenoten
uit eigen wijk?
PS de optielijst is erg beperkt en al veel te sturend voor de discussie. En dan 3 opties ook nog
verplicht invullen? 3 van de 4 voorgestelde opties
In deze voorgefilterde lijst bv geen cultuur opgenomen. Of zwervuil, natuurbescherming,
bescherming van Limburgse taal/dialect en tradities etc ... En zo kan ik nog wel doorgaan
Al deze onderwerpen zijn goed voor de economie
Basisbehoeften zoals afvalverwerking, openbaar vervoer, elektriciteit en zorg terug bij
overheid/meer vertrouwen geven door minder regeltjes
De jeugd heeft te weinig ruimte c.q speelplaatsen om zich vrij te kunnen bewegen
Denk ook aan de toekomst op langere termijn, bijv. Over 30 of 50 jaar
En dan vooral gezondheid. En bij sport op lokale mogelijkheden en geen regionale
megaprojecten waardoor afstanden groter worden. Bereikbaarheid is toch al twijfelachtig met
alle belbussen en uursverbindingen, overstaps etc.
Er moet vanuit school of dergelijke al voorlichting zijn hoe en wat met dieren. Nog veel te vaak
zijn er mensen die uit impuls voor een dier gaan. Terwijl dat als je aangeleerd krijgt dat je niet
zomaar voor een dier moet gaan je minder impulzieve aankopen van dieren zult krijgen. En dat
leid tot minder opvang van dieren die de mensen kwijt moeten
Er zijn in limburg veel mensen met problemen, psychisch of stress in het gezin. Echter als ze hulp
nodig hebben (ook met spoed) dan zijn er ontzettend lange wachtlijsten.
Sinds de gemeente zorg draagt voor bv de jeugdhulpverlening is de hulp erg achteruit gegaan. Er
is te weinig budget, geld wordt verkeerd besteed etc.
Schrijnend om te zien dat kinderen waar hulp dringend nodig is maandenlang op een wachtlijst
komen.
Voor volwassen geldt dat ook!!
Wil je een verbetering van de kwaliteit van het leven, zorg dan dat er een goede basis voor
mensen in nood.
Werk preventief , geef voorlichting op scholen, over gezondheid.
Ik kies als eerste de gezondheid van jong en oud. On pnze Provincie is het ongezond eonen door
een aantal ongezonde bedrijven.
Ik vind scholing heel belangrijk sommige mensen hebben de compitentie voor wat ze willen
maar komen niet verder door omstandigheden als we deze mensen helpen om verder te komen
in waar hun geluk ligt zal het onze provincie ook helpen.
Nieuwe ondernemers en tourisme staat eigenlijk samen op nummer 2. Als er meer tourisme in
de steden komen zal er ook meer plek zijn voor de mensen die een eigen onderneming willen
starten. Door deze tourisme zal ook de rest van de provincie er van profiteren en daar willen we
natuurlijk naar streven.
Gezondheid en sport zal altijd belangrijk blijven hier moet alleen wel wat meer worden gedaan.
Uiteraard gaan er al aardig wat mensen naar de sportschool of boothcamps maar niet iedereen
zit sporten in de sportschool zitten en willen graag de buitenlucht in. Misschien een introductie
van verschillende soorten sporten op een klein evenement? Ook zie ik graag dat de
verdedeigings sporten meer naar boven komen maar ook ( sporten ) zoals yoga en andere
vechtsporten. Hoe meer mensen zullen sporten hoe betere gezondheid er zal zijn.
Ik woon dichtbij een school en zie dagelijks taferelen die niet kunnen ivm de veiligheid van zowel
kinderen alsook mensen die in een rolstoel zitten.Er word hij vaak te hard gereden en doordat
mensen tegenwoordig hun kinderen met de auto brengen.Het is vaak een chaos iedereen wilt
zijn auto zo dicht mogelijk bij de school parkeren.Meer controle /handhaven is hier geen luxe.
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Inzetten op adequate huisvesting, recreatie en zorg voor ouderen zodat we van een min een
plus kunnen maken en ouderen uit andere provincies kunnen aantrekken
Limburg kent een hoog aantal zorgvragers en ook werkelozen. Daarom deze keuze
Limburg loopt leeg. Alles draait om economie. De gemeenschap, verbinden en mensen een
goede kwaliteit van leven bieden voorkomt verpaupering
Met name dreigen veel ouderen de dupe te worden van de voor hun individueel te duren
gezondheidszorg. Eigen bijdragen en kosten zijn veel en veel te hoog. Daarbij zijn bij veelvuldig
noodzakelijk ziekenhuisbezoek de parkeertarieven in Sittard veel en veel te hoog.
N.v.t.
Naar mijn mening moeten wij ons veel sterker richten op concrete samenwerking binnen de
Euregio. Binnen een straal van 30 kilometer zijn er bijna 4 miljoen inwoners. Ook qua onderwijs
nauwere samenwerking. Hoeveel Duitsers en Belgen studeren in Maastricht? Een hoeveel
Nederlandse/Limburgse in Aken of Hasselt?
Noem man en paard: zonder economie en werk geen bestaan en geen geld voor alle "overige
zaken" zoals in de eerste plaats gezondheid; trek die rode draad door en daarna pas 'de leuke
dingen"
Ongelijkheid is de kanker van de samenleving
We zijn de band met de natuur kwijt geraakt. Via o.a. nieuwe wetenschappelijke inzichten in de
neuropsychologie wordt de afstand weer verkleind. We leren opnieuw daardoor wat sport,
bewegen en buitenleven doet met de kwaliteit van leven. Onderwijs zou hier meer onderwerp
van moeten maken.
Weg van het hokjesdenken. Profileren op kwaliteiten niet op Limburg
Werkgelegenheid vormt de bron voor welvaart/welzijn
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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=302)
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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.

Inzetten op duurzame
energiebronnen zoals zonne- en
windenergie.

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 (42%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

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

Alles betaalbaar te houden
Betere bestuurders in de gemeentelijke organisatie en leren de inwoners centraal te stellen
Energieverbruik verminderen
Geen windmolens en zonnepanelen parken in groen buitengebied
GEZOND-ZIJN en WEL-ZIJN in en rond de onderneming
Grotere bedrijven zoals sabic beter controleren.
Het huisvuil niet per kilo laten betalen, maar per gezin! Zo komt er minder zwerfvuil.
Inzetten om opzettelijke vervuilers te laten betalen en straffen zoals o.a. wiet teelt
Inzetten op nieuwe ideeën, ontwikkelingen, etc. Zie onderstaande toelichting.
Inzetten op Vrije-Energie (ophouden met die CO2-onzin) [zie toelichting]
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Kernenergie zijn terechte plaats in laten nemen bij de duurzame energiebronnen. Dit is
namelijk de enige die we hier in grote mate kunnen toepassen die ook basislast kan leveren, en
bijvoorbeeld ook veel van de proceswarmte die chemelot nodig heeft.
Kleinschalig, locaal ondernemen met oog voor de Limburgers
Meer handhaving op zwerfafval
Milieu en vriligheid
Nieuwe economie (duurzaam consumeren; groei hoeft niet altijd stijgende cijfers te zijn))
Onze bestaande economie beheersbaar duurzamer maken, stap voor stap
Oplossen van armoede
Rekenibg neer leggen bij fabrikanten omdat burgers geen keus hebben als ze geen geld hebben
om keuzes te maken.
Risico beperking chemische vervoer en verwerking
U
Veiligheid omwonenden chemelot
Vleesvervangende producten
Waterstof
Waterstof als energiebron
Zorg in alle facetten, jong tot oud

Toelichting
•
•

?
1 komt voort uit 2 en 3.
Als je telkens leest:
"Inzetten op duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie"
wordt je daar moedeloos van.
Alsof er niets anders is.
Met zon en wind voorzien we slechts in een heel klein deel van onze energie en niet eens
gegarandeerd. Nederland en dus ook Limburg kunnen niet zonder geothermie, dus aardwarmte
voor onze warmtevoorziening en ons stroom.
Altijd beschikbaar, dag en nacht, wind of geen wind, zon of geen zon.
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3.. Duurzaam … Hoezo ?!
A) Duurzaam : Langer / beter gebruiken van middelen alvorens “onnodig” te vernieuwen.
Dat gebeurde vroeger veel meer dan tegenwoordig. Ons hele huidige GELD-systeem is
grotendeels gebaseerd op een “wegwerp-economie”, hetgeen meer dan haaks staat op
“Duurzaam”.
VRAAG: Hoe gaat de PROVINCIE daarmee om?
B) Duurzaamheid met betrekking tot de energievoorziening.
Om bij de geplande energie-transitie strategie “Duurzaamheid” in onze energievoorziening te
bereiken wordt het volk overgoten met Giga-tonnen CO2-onzin. Als nu zo’n 2000 jaar geleden de
gletsjer tongen wereldwijd, zo’n 300 meter hoger lagen dan ze nu liggen, kun je dan spreken over
een bijzondere klimaatverandering waarin we nu leven? Als er onder kilometers afgesmolten
gletsjertongen boomstammen vandaan komen, die daar blijkbaar zo’n 6000 jaar geleden
stonden. Als er genoeg bewijs is dat de idiotie rondom ‘climate change’, volledig uit de lucht
gegrepen is, dan is het toch zaak dat we ernstig wakker gaan woorden. Artikelen zoals in
volgende links zullen de provinciale duurzaamheidswerkers toch ook niet ontgaan zijn …
https://www.eike-klima-energie.eu/2012/07/30/die-roemer-kannten-keine-gletscher-studie-zurklimaerwaermung/
http://www.uni-mainz.de/presse/52594.php
https://hohetauern.at/de/startseite/2575-pasterze-gibt-nach-tausenden-von-jahren-einenmeterlangen-baumstamm-frei.html
https://www.climategate.nl/2014/12/opslag-duurzame-energie-blijk-onbetaalbare-mythe/
http://www.fortschrittinfreiheit.de/docs/Am_Muttertag_8Mai2016_war_EEG_Zahltag_Seite1.pd
f
Ik vind het zorgelijk dat de onze overheid, het volk voor honderden miljarden extra belast met
betrekking tot de zogenaamde energietransitie …. En dat terwijl er nu al 100-duizenden
huishoudens een beroep moeten doen op de voedselbank respectievelijk nu al de
energierekening niet meer kunnen betalen. Is dat een vorm van de moderne armoede bestrijding
of juist van armoede schepping?
NOTE: …. 60-70 jaar geleden werkte één gezinshoofd in de regel voor een gezin met 3 tot 13
kinderen en kon daarmee in hun levensonderhoud voorzien … nu 60-70 jaar later in deze
“moderne-welvarende-tijd” moeten in de regel twee gezinshoofden werken om met 1 tot 3
kinderen “rond-te-komen” (netjes uitgedrukt) [en dan moeten menige opa’s en oma’s veelal ook
nog eens een “handje-helpen”]. …… Toentertijd waren er geen kinderen/families die hongerden
…….. nu wel , à propos hoeveel gezinnen moeten alleen al in onze PROVINCIE gebruik maken van
de voedselbank ? (of komen ze soms met een Mercedes hun voedselpakketten afhalen …. ?). Is
dat vooruitgang ????
Terug naar een duurzame energievoorziening. Moet die zo nodig ingevuld worden met:
Ø 100 en meer meters hoge windmolens?
Ø Tientallen / honderden hectares PV-panelen?
Ø Honderden tot duizenden meters diepe putten te slaan om “aardwarmte” te winnen, waarbij
sinds duizenden jaren stabiele en onstabiele aardlagen doorboord worden?
Ø Het primitieve verbranden van bio-massa?
Ø Het aanleggen van een massief-omvangrijk warmte-buizennet ("Restwarmte-net) en dat terwijl
men anderzijds al tientallen jaren van het veel “simpelere” aardgas af wil?
Ø De wederinvoering van kernenergie? [Is de bezorgdheid van de burgers in LIMBURG omtrent
de veiligheid van Tihange weggenomen?]
Waarom deze relatief dure technologieën waarvan ook nog niet eens alle aspecten als
milieuvriendelijk kunnen worden bestempeld?! En dat terwijl er al 70-80 jaar geleden vindingen
en demonstraties zijn geweest waarbij energie uit de ons omringende/ doordringende velden
werd afgetapt … "VRIJE-ENERGIE" ...... De grootste uitvinder van de vorige eeuw Nikola Tesla
reed al in de dertiger jaren van de vorige eeuw rond in een dikke Amerikaan zonder een druppel
benzine/diesel … !!!
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GEVRAAGD : Geef eens een gedegen onderbouwing van de PROVINCIALE “duurzame-energiepolitiek” waarbij alle hierboven aangevoerde aspecten in beschouwing worden genomen???
GEO-ENGINEERING … CHEMTRAILS
Dan loopt er (inter)nationaal nog zoiets als geo-engineering (zoals dat het volk verkocht wordt,
om het klimaat te controleren), maar wellicht onder de mensen beter bekend als het fenomeen
“Chemtrails”. Hiervan zijn tientallen video’s op internet waarvan een groot deel gebracht wordt
door serieuze wetenschappers en instituten. Enkele van die links ter info …
http://www.earth-matters.nl/11/13685/verborgen-nieuws/chemtrails-de-geheime-oorlognederlands-ondertiteld
Ditzelfde voor diegenen waarvoor Engelse ondertiteling geloofwaardiger is :
https://www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY
Enkele van de vele verdere links met betrekking tot Chemtrails (Duits):
https://www.youtube.com/watch?v=aiSYw570AUA
https://www.youtube.com/watch?v=r2sQh2M2LMc Dominik Storr: Die ChemtrailsVerschwörung – ein Himmel voller giftiger Chemiewolken [Interview met Prof. Michael Vogt van
Quer-Denken.TV]
De Nederlander Martin Vrijland interviewt in het Engels de Duitse onderzoeker Harald KautzVella:
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/230067/mind_blowing_interview_with_harald_kautz_
vella__2016/
VRAGEN: Wat zijn de werkelijke milieu-effecten en neven-effecten van deze operaties? MAAR
nog dringender wat zijn de effecten op onze gezondheid …….. ook hier boven onze PROVINCIE
wordt er gesproeid!! …….. Moeten wij dat zomaar accepteren??
Hoe is dat te rijmen met de parallel lopende hysterie rondom asbest (waarbij huishoudens en
vooral agrarische bedrijven financieel in de vernieling gedreven worden) ……. [en dat terwijl
asbest nog tientallen jaren in ons drinkwater zal zitten en daarnaast de structuur van
bijvoorbeeld eikenhout en enkele andere bekende houtsoorten vergelijkbaar is met die van
asbest … ] ??
Zou nog wat kunnen doorgaan .....
ZOALS onder 2 al gezegd ..... GEZONDHEID ....... AMEHOELA
De door bedrijven veroorzaakte milieuschade is doorgaans het grootst
Een recycle economie is niet per definitie circulair als het eindproduct alsnog uiteindelijk
weggegooid wordt.
Een schonere wereld met zo weinig mogelijk afval en duurzame energie i.p.v. de wereld uit te
hollen.
Er word veel huisafval gedumpt in de gemeenteprullenbakken die bedoeld zijn voor
hondenpoep.Hierdoor word poep vaak in plastic zakjes in de haag of naast de stoep in de goot
gedeponeerd.Dit maakt de plastic verspilling alleen maar groter en ook verdwijnt dit dan vaak in
het afwateringssysteem.
Geen plaats en geld voor hoogdravendheid en als je iets wilt "aanpakken" praat dan eerst met
die partijen en luister echt naar ze...er wordt teveel en te geisoleerd beleid gemaakt en
vervolgens "opgelegd".....daar win je geen zieltjes mee
Hergebruik levert minder (afval Berg) op en bestrijding van drugvervaardiging beschermt het
milieu, tevens kunnen zaken en boeren ea.minder afval produceren waardoor het het milieu
gespaard en tevens de grzonfheid van Mens en Dier beschermd worden.
Het beetje natuur dat we hebben beter beschermen
Hier is zoveel op te winnen, kansen te over
In samenwerking met onze campussen en de kwalitatief hoogwaardige opleidingsinstituten in de
Euregio, maar ook in samenwerking met bedrijven en opleidingsinstellingen te Eindhoven,
moeten wij als Limburg hier een vooraanstaande rol kunnen spelen.
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Mensen die gepakt worden met wiet teelt bij e in de buurt zie je gewoon vrolijk verder gaan met
het leven of er niets gebeurd is. Toch heeft dit een enorme impact op de buurtbewoners en
vinden dit zeer onrechtvaardig. Hier mag zichtbaar iets aan gedaan worden.
N.v.t.
Ongelijkheid is de kanker van de samenleving
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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=291)

1,9

1,9

3,2

3,4

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

3,7

Inzetten op een
krachtenbundeling van
overheden (meer
samenwerking tussen
gemeente, provincie,
arbeidsmarkt, onderwijs
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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 (43%). De twee gemiddeld hoogste 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’’ (1,9).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•

Afschaffen Provinciale Staten, een overbodige bestuurslaag minder.
Alochtone mede burgers meer laten en verplichten mee te doen voor en in de samenleving. En
niet alleen van de voordelen profiteren en doen of ze nog in hun eigen land leven. Waar zie e ze
meedoen met de Nederlandse samenleving op een uitzondering na?
Als de overheid een participatiesamenleving wil, richt het dan ook in dat burgers écht gehoord en
ondersteund worden in hun ideeen!
Betere controle op werk van gemeentelijke zaken
Betere inzet van gemeentelijke gelden wat betreft samenwerking met burgerinitatieven
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Bij hulpvragen direct helpen, watersnood, psychische hulp, politie enzv, niet wacten tot het
water tot aan de lippen staat, een verward persoon brand sticht
De overheid als oor van de samenleving, kom uit de ivoren toren
De overheid dichter bij de bewoner brengen door wijkcentra te benutten als stads(deel)kantoor.
Directer beslissen. Niet zo lang treuzelen
Dit zijn alleen kosten besparende middelen voor de gemeentes en niet wat goed is voor de
burger .
Draagvlak bij burgers creëer je Door persoonlijk zichtbaar te zijn. Niet digitaal. Dit geldt voor
banken, gemeentehuizen e.d. Als men begrip en steun wil hebben voor t realiseren van doelen.
Dan moet men zich juist onderscheiden Door wel persoonlijk te woord te staan en niet een
digitaal loket of keuzemenu.
Drempel verlagen in contact met overheid
Een basis inkomen voor alle burgers, alle overige overheidssteun en regelingen afschaffen
Een terugtredende overheid voor wat her overal maar 'belasten' van mensen
Gee. Idee
Geen idee
Geen. Volgende keer vraagstellling zo regelen dat iemand niet verplicht een nummer 2 of 3 hoeft
in te vullen
Gezondheidszorg
Grensoverschrijdende samenwerking
Het omzien naar rlkaar
Hoe denken de werkegevers over 1
Ik zou zorgen dat meer burgers het weer de moeite waard vinden om hun stem te laten horen
Inzetten op een overheid die vooral het belang van de burger behartigt en zeer kritisch is op het
bedrijfsleven
Inzetten op het basisinkomen, zodat mensen voor de basis onafhankelijk zijn.
Inzetten op krachtenbundeling overheid en gezondheidszorg
Inzetten op meer individuele begeleiding en ondersteuning
Inzetten op snellere afhandeling van burger vragen waarbij overheid ondersteund i.p.v.
afwijst/terugfluit en betere begeleiding bij online formulieren
Inzetten opo vergeten groepen
Inzetten van "scouts" om ondergesneeuwde onderwerpen op te sporen en "schuwe"mensen te
representeren
Inzetten voor mensen die het financieel moeilijk hebben
Limburg aantrekkelijker maken voor de minder zichtbare mensen zoals buitenlanders; voelt men
zich hier thuis en welkom? Ze wonen hier toch
Meer migranten kansen bieden
Meer ondersteuning gemeenten als goede toezichthouder niet alleen zeggen wat niet goed is
Meer samenwerking binnen de overheden zelf, bijv gemeente.
Menselijkheid boven economie
Mensen actief betrekken bij het besturen van de omgeving
Minder ambtenaren die alleen maar meer geld kosten en niets toevoegen aan gebruik van
burgers .
Minder vergaderen, meer luisteren naar de burger.
Mindr bureaucratie in de zorg en overheid
Net minder digitaal! Zorg voor face to face contact
Niet teveel digitaliseren, geen krachtenbundeling gemeente en overheid wordt verkeerd
toegepast.
Oog houden voor de zwakkeren en ouderen
Open politiek zonder het oude "geregel"
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Oplossen van armoede
Overheid in dienst van de burger
Stem diverse regelingen beter grensoverschrijdend met elkaar af
Stimuleren gemeenschapsgevoel en verbondenheid
Stimulering duurzaamheidmaatregel
Stoppen met verdere digitalisering totdat iedereen internet heeft en weet hoe het te egbruiken.
Totale herstructurering belastingdienst want dat is een puinhoop, terug naar kleinschalig
onderwijs,miljarden voor de zorg, mannetjesmakers als Koopmans, Hessels, Lebens uit de
politiek schoppen
Transparantie
Veiligheid en cultuur
Weer meer diensten in eigen beheer, zonder dure externe partijen
Weet ik niet
Weg met de luie overheid die haar nek niet durft uit te steken
Werken aan snellere besluitvorming bij belangrijke onderwerpen. Maak gebruik van good
practices en betrouwbare wetenschap door internationale netwerken te raadplegen. Te
democratisch zijn en telkens weer kiezen voor onderzoeksinterventies zorgen voor verlamming
en vertragingen. Op bestuurlijk niveau moet agenda 2019-2025 helder zijn. Anticiperen door
maatwerk in netwerk te zoeken.
X
Zelf bestuur onafhankelijk van Den Haag.

Toelichting
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Bij 1. hoort ook het meedenken en betrekken van de belangrijkste economische
partijen/werkgevers hierbij
Één loket voor de burger als het gaat om zorg en welzijn, en met name voor ouderen.
Er worden teveel kleinere groepjes gevormd die uit dezelfde nesten komen, ze kunnen dan
moeilijk onafhankelijk zijn.
Heel mooi gedacht, nieuwe overheid.. ervaring leert dat er juist bij het openbaar bestuurd veel
mensen al jaren op dezelfde functie zitten en helemaal vastzitten in oude denkpatronen. Helaas
die ervaring bij gemeenten en waterschap.
Vernieuwing zijn mensen bang voor, digitalisering kennen ze niet en vinden ze eng..
het is een grote logge machine.
Helaas word de mening van burgers wel gevraagd maar niet meegenomen in besluiten.Hier is
nog veel werk aan de winkel want wat heb je eraan je mening te geven al het toch niet word
gerespecteerd.
Het geeft een goedgevoel als de burgers mee kunnen helpen en denken om hun provincie te
helpen. Je zal versteld staan waar de competenties van sommige liggen en hoe deze op deze
manier naar boven zullen komen. Ook geeft dit een goed gevoel dat er aandacht word besteed
aan wat de burgers willen. Hierdoor zal de tevredenheid ook stijgen
Hoe meer er samen gewerkt word hoe beter alles zal verlopen en hoe meer alles op een lijn gaat
liggen. En geeft dit een goed gevoel dat iedereen mee kan helpen en mee kan denken.
Als mensen dingen zelf kunnen ipv het aan de overheid te vragen dan zal de mens zich gelukkiger
en beter voelen in hun leven. Dit is belangrijk voor de burgers zelf maar ook voor de overheid.
Hoe gelukkiger en fijner de mens zich voelt hoe meer de ondernemers dit zullen merken.
Ik heb digitale overheid niet erbij gedaan omdat het digitaal regelen voor de jongeren onder ons
handig maar voor de oudere onder ons zal dit meer problemen veroorzaken. Als jullie dit willen
doen moet er ook nog steeds een mogelijkheid zijn om het niet digitaal te regelen.
Met samenwerking bedoel ik geen fusies.
N.v.t.
Ongelijkheid is de kanker van de samenleving
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Samen zoeken naar wat goed is voor de samenleving, in stand houden van organisaties moet niet
voorop staan
Samenwerking is vaak de heilige graal, maar wordt daardoor ook een doel op zich.
Spreekt voor zich
Zelfredzame burgers moet je opvoeden. Dat kost generaties, maar is wel noodzakelijk voor de
toekomst. Tegenwoordig hoef je als burger nauwelijks zelf verantwoordelijkheid te dragen, je
kunt die altijd wel elders (bijv. de overheid) neerleggen.
Zoals reeds eerder aangegeven gaat de huidige overheid er aan voorbij dat steeds meer oudere
mensen "buitenspel" komen te staan door de verder gaande automatisering. Men gaat er
gewoon van uit dat iedereen thuis een computer heeft en hier dan ook mee om kan gaan. Triest.
Heel triest. Ik kan me voorstellen dat steeds meer mensen dit tot grote wanhoop brengt. (En de
overheid kijkt dan maar snel de andere kant op).
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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.
2,1

2,3

2,3

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
computervaardighede
n 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 (36%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,1).

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

Aandacht geven aan de ambachtelijke beroepen die uit aan het sterven zijn
AFM sluiten of kans geven om beter hun verantwoordelijkheid te nemen, als niet opheffen.
Anders
Bescherming identiteit (geen meekijkende overheid) in de digitale wereld
Betere aansluiting Treinverkeer met Duitsland
Betere portalen en toegang tot overheid sites. Maak ze eenvoudiger en duidelijker.
Computers herkennen geen menselijkheid
De digitale snelweg met glasvezelkabel tot aan de woning te faciliteren
De overgang naar computers en dergelijke rustig laten verlopen. De mogelijkheid van persoonlijk
deskundig contact blijft belangrijk. Mensen/situaties zijn niet allemaal hetzelfde.
Computerprogramna’s zien geen verschil.
Digitale burgerrechten, proactieve zeggenschap over je eigen gegevens
Digitale computervaardigheden bij de overheden verbeteren
Euregionaal meer samenwerken
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Gebruik van computers niet verplichten, daarnaast ook nog de mogelijkheid behouden burgers
per post in te lichten
Geen idee (2x)
Geven van tips, hoe de computer gebruikt kan worden om dingen te regelen
GEZOND-ZIJN en WEL-ZIJN bij toepassing van "Digitale-Media-Overall"
Goede communicatie
Gratis basis internet voor iedereen dan pas digitale aanpassingen .
Ik ben fel tegen die dingen echter weet ook dat we er niet omheen kunnen en afhankelijk van
worden.
Ik vind die drie allemaal niks.
Ik zie liever de mens zelf aan het werk dan een onpersoonlijk digitaal systeem
Innovatie stimuleren voor bv de zorgmarkt
Investeren in 'achterblijvers
Inzetten op betere p2p beveiliging, zodat burgers, journalisten, advocaten en een ieder die daar
op moet kunnen vertrouwen, zonder zorgen private communicatie via het internet kan voeren.
Inzetten op een gemakkelijkere manier dingen te regelen zonder computer voor mensen die niet
kunnen omgaan met computers of geen geld hebben om een computer of iets dergelijks aan te
vragen
Inzetten op plekken waar mensen gebruik kunnen maken van pc's
Inzetten op slimme technologieën om te zorgen voor zelfstandigheid voor hulpbehoevenden
Inzetten op verbetering van gezondheidsaspecten bij alle (tele)communicatie-middelen.
Inzetten voor de mensen die geen computer hebben.
Kritisch toepassen van ICT (zie toelichting)
Laat uedervrij in gebruik dat je niet gedwongen wordt om alkes digitaal te doen
Limburger helpen los te komen van smartphones en bemoeizucht door de overheid met wat wij
nepnieuws moeten vinden.
Meer cybercrime bestrijding
Meer gebruik van wifi netwerken in de stad, deze open stellen.
Meer individuele persoonlijke ondersteuning.
Meer rekening houden met mensen die een hekel aan computers hebben .
Meer voorlichting op scholen ook. Aangezien er steeds meer kinderen verslaafd raken aan
games, depresies door te veel op de online wereld etc
Met de automatisering gaan er hoe dan ook ongelooflijk veel banen verdwijnen. Veel meer dan
ervoor terug komen. Wanneer worden we daar nu eens eerlijk over. Dus basisinkomen om dat
op een waardige manier op te lossen.
Minder digitalisering
Naast de computervaardigheden fysiek contact niet uitbannen
Niet teveel computertechnieken toepassen
Niks
Onderdeel maken van onderwijs (irt Brightlands, Brainport)
Openen van plekken waar mensen gebruik kunnen maken van pc's
Oplossen van armoede
Ouderen ondersteunen met het digitale gebeuren
Persoonlijke aandacht moet blijven, er is al te vaak, toets 1,2 of 3.
Provincie zou ook een soort van open universiteit kunnen creeren, online
Robotisering ambtenaren
Senioren in deze ontwikkeling niet uit het oog verliezen
Stimuleren om de ICT echt in te zetten in de praktijk: domotica, zorg en onbeperkt overal wifi
Stimuleren vestiging jonge bedrijven voor software-ontwikkeling
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Terug naar de basis, nl datgene wat elke burger digitaal nodig heeft om normaal te kunnen
blijven functioneren in bedrijf en samenleving
Verbeteren van de toegankelijkheid van computersystemen van de overheden en
overheidsorganisaties.
Versterking va
Voorkomen van tweedeling in de maatschappij door digitalisering
We zijn van oudsher altijd al een van de meest intelligente provincies geweest. Dat wordt
bepaald door het sterk ontwikkelde abstracte EN innovatieve denkvermogen dat typisch is voor
de beta cultuur. Laat Limburg zelf denken in plaats van dit uit te besteden aan ICT. Het gaat ons
dommer maken.
Zorg dat de digitale toekomst voor iedereen bereikbaar blijft ( laat ouderen niet buiten de boot
vallen)
Zorgen dat de overheid voor iedereen bereikbaar blijft, vooral de ouderen of mensen die geen
geld hebben voor dure luxe speeltjes als smartphones en computers.
Zorgen dat ook de ouderen mee kunnen in het digitale tijdperk en minder afhankelijk worden.
Zorgen voor gedegen ICT onderwijs op de basisscholen, er is een groot tekort aan middelen. Op
die manier faciliteer en school je de toekomst

Toelichting
•
•
•
•
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•
•

Het digitale tijdperk gaat veel te snel, er wordt nauwlijks rekening gehouden met de ouderen.
Ouderen kunnen het niet meer bijbenen met als gevolg dat ze in de problemen komen.
Het probleem is dat al die digitale dingen zo verdraaid handig zijn, maar we vervreemden zo wel
van elkaar. er gaat een grote kracht schuil in het gewone menselijk contact.
Hierin moet Limburg meedrijven om landelijk beleid. Heeft geen nut om wiel opnieuw en/of
anders uit te vinden
Leren computeren is een uitkomst voor de ouderen onder ons echter heeft niet ieder een
computer tot hun bereik of liggen gewoon weg hun intresses hier niet in.
Er mag wel meer toezichthoudende regelende rol en dan heb ik het meer over; word het internet
goed gebruikt waar het voor dient zoals het onderwerp pesten, intimideren, expose hier word
nog niet heel veel aandacht aan besteeds naar mijn mening vooral het laatste
Men durft het vaak niet aan te geven, maar de steeds verder gaande automatisering maakt veel
oudere mensen onzeker en angstig.
N.v.t.
Nrs. 2 en 3 wilde ik niet invullen, maar word verplicht hiertoe! Slechte enquete!
Ongelijkheid is de kanker van de samenleving
Ook hoe zijn de kosten voor printen en bereikbaarheid bij de burgers waaronder ook veel
ouderen en armen en mensen met beperkingen.wat gebeurd er voor deze mensen ?
Toezicht houden is leuk, maar op provinciaal niveau kan slecht beperkt gehandelt worden, moet
europees of op z'n minst landelijk
Veel geld wordt over de balk gegooid doordat vooraf te weinig onderzoek plaatsvindt naar
implementatie van ICT en de gevolgen ervan.
Veel mensen vallen buiten de boot door laaggeletterdheid, het niet beschikken over computer cq
de vaardigheden om er gebruik van te maken. Voor alle instanties geldt dat er ook altijd een
mogelijkheid moet blijven om met een persoon contact te hebben.
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2. Onderzoeksverantwoording
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 19 november 2018
344
5,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
22 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 5,2%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,2%
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. Sittard-Geleen
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 Sittard-Geleen
vergroten. Via het panel Tipsittardgeleen.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Sittard-Geleen hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipsittardgeleen.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.
Tipsittardgeleen.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.
Tipsittardgeleen.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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