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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.
Op vraag "1 Waar zou u als baas van Limburg op inzetten?" benoemt 85% van de respondenten met
een onderwerp, waaronder ‘milieu’ en ‘verbinding’.
Bij vraag "2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid. " wordt " Inzetten op gezondheid
& sport " het vaakst op de eerste plaats gezet (31%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item
(2,2).
Bij vraag "3 Milieubewust ondernemen. Rangschik naar belangrijkheid." wordt " Inzetten van het
beschermen van de Limburgse natuur - betere balans tussen stad en platteland " het vaakst op de
eerste plaats gezet (43%). 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 overheid (meer samenwerking tussen gemeente, provincie, arbeidsmarkt,
onderwijs " het vaakst op de eerste plaats gezet (60%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende
item (1,6).
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 (2,0).

Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Gulpen-Wittem, waarbij 104 deelnemers uit de gemeente
Gulpen-Wittem 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=39)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (3%)
Ik zou inzetten op (85):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantrekkelijk maken voor jonge mensen, inclusief asielzoekers
Aantrekkelijker werk en leefklimaat voor dienstensector / ICT
Behoud monumenten en lokale producten
Behoud voorzieningen in dorpen en kernen.
Dat er in ieder dorp een gemeenschapshuis of een plek is waar mensen samen kunnen komen
want er sluiten steeds meer cafes hun deuren
Duurzaamheid
Duurzaamheid/groene energie
Economie en toerisme
Herindeling van kleine gemeentes naar grote gemeents in Zuid-Limburg
Ik zou mij inzetten om de toename van de opwarming van de aarde te verminderen.
Infrastructuur internet
Kunnen blijven wonen (flink inzetten op moderne technieken). Voorkomen dat Limburg
overspoeld wordt met toerisme én reduceren van geluidshinder.
Kunst & Cultuur, Cultuurhistorisch erfgoed; opvang en begeleiding van mensen met een A-status
die voor het eerst op zichzelf gaan wonen in Nederland. Bovendien begeleiding van mensen die
buiten de maatschappij dreigen te geraken.
Kwaliteit van leven.
Levendig houden van Limburg
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milieu (klimaat), èn betrokkenheid van de burgers bij elkaar en bij het gemeentebestuur
Minder distributiecentra. Stoppen aanleg wegen zoals nieuwe rondweg zuid-limburg
Nog meer werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten tegen een beter salars
Onderwijs, duurzaamheid, de nieuwe maakindustrie, kenniseconomie.
Op meer fietsinfrastructuur door middel van oude spoorlijnen of oude (veld)wegen op te
waarderen als snelfietsroute.
Oude auto's en diesels weren uit het Heuvelland (5 sterrenlandschap). Vliegverkeer (lawaai)
beperken tot het uiterst noodzakelijke.
Participatie en meer woningen voor jongeren
Regionale economie, sterkere verbinding ondernemers onderling en met grensgebied
Rust.
Sluiting airport Maastricht-Aachen, verbod op hout stoken
Terugdringen van geluidsoverlast (vliegverkeer en op de weg)
Veiligheid
Verkeer vooral fietsers(wielrenners in het heuveland)
Werkgelegenheid (2x)
Werkgelegenheid en woongenot
Woongenot

Weet niet (13%)
Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•

•
•

Men is een paar jaar geleden begonnen aan het trambaanfietsproject tussen
Maastricht en Vaals.
Maar helaas is dat op 22 september 2016 totaal ontspoort omdat men in zee is
gegaan met een bende import-Limburgers van boven de rivieren, en halve Duitse
activisten die hier de dienst willen komen uitmaken.
Vaak krijgen deze parttime baantjes die niet lonen. Ken gevallen waarbij werken
meer kost dan thuisblijven en dat kan niet. Werk moet lonen.
Voor jongeren heeft Limburg nauwelijks iets te bieden. Alles is gericht op natuur
en rust. Om jongeren hier te houden moet er geïnvesteerd worden op het levendig
houden van limburg.
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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.
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
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=36)

2,2
2,5

2,7
3,2
3,5

Inzetten op meer inzetten op meer
onderwijs en
toerinsme
individuele scholing
per Limburger

inzetten op
In zetten op
Ander onderwerp
Limburg
gezondheid & sport
3
broedplaats voor
2
nieuwe
ondernemers
1

Bij vraag "2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid. " wordt " Inzetten op gezondheid
& sport " het vaakst op de eerste plaats gezet (31%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item
(2,2).

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

Betaalbare huurwoningen
Beter faciliteren (jonge) ondernemers (ook vluchtelingen)
Betrokkenheid van burgers bij elkaar en bij de (gemeentelijke/provinciale) politiek
Gastvrijheid tov jonge asielzoekers
Inzetten op kwaliteitsverbetering leefklimaat
Inzetten op minder verkeer en met name herrie makende motors, auto's, brommers,
toertractors en vliegtuigen.
Inzetten op oplossen van armoede
Leefbare dorpen voor jong en oud.
Lokale en streek producten
Milieuvervuiling drastisch verminderen
Minder toerisme
Reguleren van toerismr
Verkeershinder beperken in dorpskernen
Vermindering industriele activiteit , minder toerisme

Toelichting
•

Alweer toerisme: dit is er al meer dan genoeg!!!!
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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=35)

90%
80%
70%

2,2

60%
2,7

50%

2,6

2,7

40%
30%
20%
3,9

10%

Ander onderwerp

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

Inzetten van 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 van het
beschermen van de Limburgse natuur - betere balans tussen stad en platteland " het vaakst op de
eerste plaats gezet (43%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•

Inzetten op meer fietsgebruik in de region, net zoals in de Oostkantons van België.
Koploper worden vwb circulaire economie (dat is iets anders dan recyclen!)

Toelichting
•

Nvt
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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
1,6

1,8

3,8

Ander onderwerp

Inzetten op een meer
digitale overheid zodat
men meer zeken digitaal
kan regelen

3,5

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

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

3,3

Inzetten op een
krachtenbundeling van
overheid (meer
samenwerking tussen
gemeente, provincie,
arbeidsmarkt, onderwijs

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=35)

3
2
1

Bij vraag "4 De nieuwe overheid. Rangschik naar belangrijkheid" wordt " Inzetten op een
krachtenbundeling van overheid (meer samenwerking tussen gemeente, provincie, arbeidsmarkt,
onderwijs " het vaakst op de eerste plaats gezet (60%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende
item (1,6).

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

Actief (ver)zorgen voor ouderen en zwakken in de samenleving.
Bevragen van burgers die rechtstreeks met het betreffende onderwerp te maken hebben ('de
werkvloer')
Dat burgers alleen via het stemrecht inspraak hebben.
Inzetten op een beter WMO-loket; meer luisteren naar en honoreren van de individuele
moeilijkheden
Meer aandacht voor arbeidsgehandicapten
Minder verspillende activiteiten gemeenten
Werkdruk en prestatiegerichtheid verminderen
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Toelichting
•

•

Bij ieder probleem zijn er mensen die er rechtstreeks mee te maken hebben. Meestal wordt
aan deze mensen niets gevraagd, alleen aan de 'managers' wordt gevraagd wat zij er van
vinden. En die hebben vaak NIET de info die de direct betrokkenen hebben. Zie: 'Er zijn nog 17
miljoen wachtenden voor u' boek van Sander Heijne.
GEEN IDEE MAAR MOET 3 INVULLEN EN WIL NIET DE ANDERE
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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

(n=26)

2,0
2,5

2,5
3,2

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 computergegevevens door
gebruik te maken van
technologieën om de
leefbaarheid en
bereikbaarheid van Limburg te
verbeteren.

3

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

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

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 (2,0).

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

" Over-digitalisering" mag niet tot gevolg hebben dat samenleving c.q. burgers in de toekomst
een soort "robotjes worden" met alle gevolgen van dien!!!!
Broedplaats worden voor jong talent op digitaal gebied
Dit is wat ik ervan vind
Inzetten op betere, overzichtelijkere, duidelijkere websites van de Gemeentes
Nvt
Regulering èn handhaving, meer investeren op dit gebied qua opleiding en aanstellen van
personeel
Topkwaliteit internet speed/verbindingen
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•
•
•

Verbeteren digitale aanspreekbaarheid overheden
Verbeteren digitale infrastructuur
Voorkomen, dat men 100% afhankelijk wordt van computers.
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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
Burgertop Limburg 2018
10 september 2018 tot 04 oktober 2018
104
9,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) *
5
14 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 9,6%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 9,6%
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. TipGulpen-Wittem
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 Gulpen-Wittem
vergroten. Via het panel Tipgulpenwittem.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem
hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op tipgulpenwittem.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.
Tipgulpenwittem.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.
Tipgulpenwittem.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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