Publieke raadpleging onder de inwoners van Voerendaal
over het landschap van Voerendaal
22 mei 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipVoerendaal nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Samenvatting
Landschap voerendaal
Op stelling "1 ‘Het landschap en de natuurgebieden zijn belangrijk voor de identiteit van de
gemeente Voerendaal’" antwoordt in totaal 99% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal
1% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (69%) is:
"Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling "2 ‘Ik ben voorstander van het investeren in het landschap zoals de gemeente Voerendaal
gaat doen’" antwoordt in totaal 88% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 2% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee
eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "3 Hoe kunnen de genoemde partijen het landschap het beste herstellen volgens u?"
antwoordt 83% van de respondenten: "Door elementen als bermen, houtwallen, graften en poelen
terug te brengen".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVoerendaal, waarbij 71 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Landschap Voerendaal
Het landschap in Voerendaal kende in het verleden tal van elementen. Echter zijn bermen,
bossages, houtwallen, graften en poelen grotendeels verdwenen. Dit blijkt uit een
inventarisatie van de gemeente.

1 ‘Het landschap en de natuurgebieden zijn belangrijk voor
de identiteit van de gemeente Voerendaal’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=71)
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Op stelling "1 ‘Het landschap en de natuurgebieden zijn belangrijk voor de identiteit van de
gemeente Voerendaal’" antwoordt in totaal 99% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal
1% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (69%) is:
"Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
mee
eens

•

•

Ubachsberg is een zich ontwikkelend boeren dorpje met nog enkele spaarzame
restanten natuur van vóór de eerste bewoning. Stilaan wordt het net als Voerendaal
steeds meer een forzenzen-wijk van Heerlen. Jammer, want ook Heerlen kent een
teruglopend aantal inwoners door de algemeen in het zuiden voorkomende
vergrijzing. Voor het hele land en de regio is daarom behoud van natuur van belang.
Zeer zorgelijk dat de boeren maar blijven spuiten met insecticiden
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Het verdwijnen van kleine landschapselementen heeft tot gevolg dat de strijd tegen
wateroverlast steeds zwaarder wordt. De gemeente Voerendaal gaat samen met partners als
de provincie, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, het Waterschap Limburg en agrariërs
maatregelen tegen wateroverlast combineren met natuur en landschap herstel.

2 ‘Ik ben voorstander van het investeren in het landschap
zoals de gemeente Voerendaal gaat doen’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=70)
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Op stelling "2 ‘Ik ben voorstander van het investeren in het landschap zoals de gemeente Voerendaal
gaat doen’" antwoordt in totaal 88% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 2% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee
eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Goed als de bossages terugkomen zowel om water vast te houden alswel voor de
dieren en insecten

Neutraal

•

Geen idee wat er aan plannen ligt die actueel uitgewerkt schijnen te worden.

Zeer mee
oneens

•

Gemeente moet iets doen aan de overlast van grondwater in onze gemeente.
Tuinen en kelders zijn nat door te hoge grondwaterstand. In Voerendaal dus net
meer water afvoeren! Zeker het water niet terugvoeren in de grond.
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Er worden afspraken gemaakt over de inrichting van het landschap.

3 Hoe kunnen de genoemde partijen het landschap het beste
herstellen volgens u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=69)
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Op vraag "3 Hoe kunnen de genoemde partijen het landschap het beste herstellen volgens u?"
antwoordt 83% van de respondenten: "Door elementen als bermen, houtwallen, graften en poelen
terug te brengen".

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Door ervoor te zorgen dat in de voor en achtertuinen bomen en groen staat ipv steen. Zoals de
woning stichting doet.
Door het onderhoud in afspraak door de boeren te laten doen.
Geen bomen meer kappen / meer bomen planten
Geen economische ontwikkelingen meer in het buitengebied
Gemengd vedrijf bevorderen, zoveel mogelijk dieren buiten
Meer bomen planten en minder bomen kappen
Overleggen met de boeren die een groot gedeelte van het landschap bepalen.
Veel meer controles op mileudelicten

Toelichting
•
•
•

Dit item bouwt voort op vorige waarop ik al antwoordde geen kennis te dragen van .
Er wordt veel afval gedumpt in de buitengebieden
Op dit moment verdwijnen echt teveel struiken en boven op de hellingen van de Kunderberg
zogenaamd om het oorspronkelijke landschap te herstellen en ook op andere plekken
worden de graften, en bomen langs wandelpaden te drastisch gesnoeid , zoals bv bij
Colmont waar een pad loopt onder langs de camping. Ik maak me hier veel zorgen om en ik
ben er kwaad over. Kleine dieren hebben nauwelinks nog een plekje om te leven. Zoals
vogels die graag in de struiken vertoeven enz.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipVoerendaal
Landschap Voerendaal
09 mei 2019 tot 20 mei 2019
71
11,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
22 mei 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 11,6% De resultaten in dit onderzoek kunnen
11,6% 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.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

De vragen zijn opgesteld door onderzoeksbureau Toponderzoek.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 9 mei 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 9 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in

2.1 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipVoerendaal
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Voerendaal vergroten.
Via het panel TipVoerendaal kunnen alle inwoners in de gemeente Voerendaal hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Op tipvoerendaal.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.
TipVoerendaal is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVoerendaal maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Voerendaal en omgeving.
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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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