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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 95% van de respondenten met
een onderwerp, waaronder ‘milieu’ en ‘verbinding’.
Bij vraag "2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op meer
onderwijs en individuele scholing per Limburger" het vaakst op de eerste plaats gezet (27%).
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 (40%).
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 (48%). Gemiddeld hoogst scorende item is “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)’’ en
"Inzetten op een meer toezichthoudende in plaats van regelende rol van de overheid op technologie,
internet en computers " het vaakst op de eerste plaats gezet (40%). Gemiddeld hoogst scorende item
is “inzetten op een meer toezichthoudende in plaats van regelende rol van de overheid op
technologie, internet en computers”(2,0).
Dit en meer blijkt uit de raadpleging van Tip Landgraaf, waarbij 108 deelnemers uit de gemeente
Landgraaf 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=102)
Op geen enkel gebied. Alles gaat prima. (1%)
Ik zou inzetten op (95%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armoede
Armoede onder werkenden en niet-werkenden
Behoud van de Limburgse Taal en cultuur( carnaval, Sint en Zwarte Piet enz.)
Behoud van de weinige natuurgebieden die er nog over zijn.
Behoud van het dialect
Behoud van natuur en cultuur, goed onderhoud plegen en daarbij gebruik maken van alle
arbeidspotentieel
Besteding zorggelden
Betaalbare woningen, goede voorzieningen voor bejaarden.
Betere infrastructuur
Better beheer belastinggeld.Teveel geld gaat verloren door verkeerde beslissingen
Bevolkingsgroei en de inriching van de samenleving.
Cultuur
Dat de Limburger eens ophoudt met zich achtergesteld en minderwaardig te voelen tov alles wat
boven Limburg is. Dat ze een volwaardige provincie is, en zich niet apart, anders of afgescheiden
voelt van de rest van Nederland.
De Limburgse identiteit, duurzaamheid bij bedrijven en burgers maar vooral de duurzaamheid
van de bevolking.
De Limburgse taal, en de Limburgse cultuur
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzaamheid en de vergrijzing
Duurzaamheid, gezondheid
Duurzame groene provincie en tourisme voor de Euregio
Een gemeente voor Zuid-Limburg en Eurostad ontwikkeling
Een gezonde generatie. Gezonde Limburgers die weer perspectief zien in hun leven in de
provincie
Een goede samenleving met Statushouders, er wordt veel te weinig informatie verstrekt.
Een groene omgeving , aardwarmte, toerisme, watercentrale.
Euregio
Gratis openbaar vervoer voor 65 plussers
Grensoverschreidende problemetiek,,ww,aow rente,ziekenfonds belasting enz
Grensoverschrijdend denken en samenwerken
Groene energie en wetenschap
Het
Hoogvliegerij van gemeente Heerlen, op sterven na dode stad, moeten andere dorpen niet de
dupe van worden
IBA
Infrastructuur, luchtvervuiling door brommers en scooters
Internationale en lokale bereikbaarheid industrieparken
Internationale Logistiek
Kwaliteit van leven (2x)
Kwaliteits- en niveauverhoging gemeenteraden
Kwalitiet van leven.
Leefbaarheid en winkelleegstand
Leegstaande huizen en panden en groenonderhoud
Limburg promotion
Meer aandacht vanuit Den Haag, niet behandeld te worden als het stiefkind vanNederland.
Meer groen ,verscheidenheid in woonomgeving,,leegstand van winkels invullen11
Meer inzet voor samenwerking op alles.
Meer politie,milieu,leegstand,
Meer samenwerking cq fusie van gemeenten
Meer werk voor LBO'ers.
MILIEU !!
Milieu vriendelijke openbaar vervoer verbindingen naar Europa,Brabant, Randstad,
Milieu, duurzame energie. Gezonde lucht Betaalbare Asbest sanering
Natuur (behoud), geen nieuw asfalt meer, zeker niet als dit ten koste gaat van groen.
Nu jeugd opvoeden voor later desnoods verplicht.
Onderhoud landschap, toerisme, onderwijs
Onmiddellijk stoppen met opname van Vreemde Vreemdelingen, die momenteel massaal
hierheen (begeleid) komen. De z.g. Overheid samen mat die vreemdelingen BESTELEN MIJ ELKE
DAG!!!
Ontwikkeling Parkstad in combinatie met Duits achterland. Veel meer aktieve ontwikkeling.
Op betere bereikbaarheid
Op volksvermaak en cultuur.
Openheid van grenzen bij werk
Ouderen meer ‘erbij’ houden. Eenzaamheid actief tegen gaan.
Ouderenzorg
Recreatie
Respectvolle samenleving
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S
Sociale culturele leefbaarheid inde wijken. Zorgen voor groen en speelmogrlijkheden in de
wijken.
STOPPEN MET "VAN HET GAS AF" WAANZIN EN REELE ALTERNATIEVEN PROMOTEN
Tegenhouden fusie perikelen
Toerisme en recreatie
Tourisme, en anti-megalomane plannen. dus hou het klein, de mensen voelen zich dan
Gelukkiger
Tourisme, verbeteren van aquisitie, meer samenwerken met buitenland
Veiligheid (2x)
Veiligheid & justitie + integratie en asielbeleid
Veiligheid en natuur.
Veiligheid en ook op bestrijding zogenaamde overlast en kleine criminaliteit.
Veiligheid, meer politie. Uitbreiding vliegveld MAA, dit is belangrijk voor onze economie.
Veiligheid, milieu, werkgelegenheid.
Verbetering levensstandaard laagste inkomensgroepen
Verbetering wegen en paden. Meer controle op fietsers en de verkeesregels die ze moeten
volgen. Opkomen voor woningen/gebouwen met mijnschade.
Versterking bilaterale samenwerking grensregio's dus DE-NL-BE
Vertrekkers terughalen, voorkomen dat er zoveel mensen vertrekken
Vervoer want we dreigen verbindingen in het land te verliezen.
Welzijn burgers
Werkgelegenheid (2x)
Werkgelegenheid (met name hoger gekwalificeerd)
Werkgelegenheid en innovatie
Werkgelegenheid met daarbij fatsoenlijke salarissen
Werkgelegenheid met name toerisme.
Werkgelegenheid voor de burgers en vooral de jeugd. Jong en oud hoort voor elkaar daar te zijn
Werkgelegenheid voor hoger opgeleiden
Werkgelegenheid, jeugd, armoede, woningmarkt, vergrijzing, gezondheidszorg, vandalisme
Wind- en zonne-energie
Wonen en zorg
Zorg , leraren , politie , milieu
Zorg en toerisme en recreatie
Zorg, veiligheid, natuurbescherming, milieu.

Weet niet (4%)
Toelichting
Ik zou
inzetten
op:

•

•

Aandacht voor zorg (met name voor extra personeel) is volgens mij van
levensbelang wil onze Limburgse maatschappij op trrmijn niet totaal ontwricht
raken. Toerisme en recreatie zijn economisch gezien van steeds groter belang voor
Limburg
Al jaren zien we met z’n allen dat ouderen steeds minder lijken mee te tellen.
Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen is een farce omdat daardoor de
eenzaamheid fors is toegenomen. Rechtse politiek en marktwerking is asociaal en
pervers gebleken. Wereldwijd !!!
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•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

Alle goede bedoelingen ten spijt blijven veel jongeren (meestal beter opgeleid) onze
provincie verlaten. Dit leidt (wellicht beter gezegd lijdt) tot een verarming op velerlei
gebied. Dit is enkel en alleen aan het feit te wijten dat er geen passende
werkgelegenheid voor handen is.
Als men 35 jaar in het buitenland gewerkt hebt wordt je overal van het kastje naar
de muur gestuurd niemand geeft je richtige informatie ,men moet alles zelf
uitzoeken
Criminaliteit is in de dorpskernen gevoelsmatig toegenomen. Veiligheidsgevoel is
verminderd. Toch is het veiligheidsgevoel niet alleen te wijten aan criminaliteit.
Straatverlichting, kapot wegdek, loszittende stoeptegels etc horen hier ook bij.
Daarnaast zou ik graagzien dat alle inwoners van Landgraaf beter gefaciliteeerd
worden in het scheiden van afval. Denk hierbij aan extra containers voor plastic
Enorm veel natuur is verdwenen door de komst vd buitenring. Natuurbehoud en
onderhoud is beduidend verminderd binnen de gemeente
De Limburgers hebben een groot te kort aan goede en betaalbare zorg, onderwijs
loopt achteruit en de criminaliteit gaat juist veel te snel vooruit. Inzetten op de
identiteit en de saamhorigheid. De ronde van Limburg waarin elke stad/elk dorp een
plekje heeft. Wie sjoën os Limburg is. We zijn geen buitenland in Nederland, maar
een volwaardig lid van Nederland!
De verhuftering van de samenleving is een groot probleem. Nederland volgt al sinds
de Tweede Wereldoorlog in ALLES de Verenigde Staten. Zij het plusminus 20 jaar
later. En daar plukken we nu de wrange vruchten van. Het ontstaan van getto's,
jeugdbendes, handel in verdovende middelen en schijt aan orde handhavers.
Door de opwarming zou Limburg kunnen profiteren van de mooie zomer en de wens
van de vakantie vierder om dichter bij huis vakantie te vieren.
Door het verbeteren van de infrastructuur kunnen bedrijven als bijv Nedcar groeien.
Geen goede infrastructuur betekend beperkte economische groei.
Geen
Het begint ten eerste overal veel te druk en te vol te worden. Dit moet tijdig een
halt worden toegeroepen, dit komt de kwaliteit van de samenleving en de
huisvesting niet ten goede. Limburg is te druk bevolkt, dit moet afnemen.
Verder ben ik van mening dat de politiek af moet van het idee om de 'minder
sociale' mensen maar tussen de mensen in te zetten die zich wel normaal weten te
gedragen. Ik, als netjes opgevoed en goed opgeleid persoon, ondervind steeds vaker
overlast mensen die geen zin hebben om rekening te houden met anderen. Helaas
ben ík dan als nette en hardwerkende persoon altijd degene die aan het kortste eind
trekt. Ik ben van mening dat mensen die bewust niks willen bijdragen aan de
maatschappij - laat ik het zo maar noemen - nergens recht op hebben en lekker bij
elkaar mogen verpieteren in achterstandswijken. Bovendien moet er hard worden
opgetreden dat deze slag mensen zich mogen voortplanten. Deze mensen dragen
niks bij aan de maatschappij, zorgen alleen maar voor overlast en kosten de nette
burger een hoop geld. Tegen deze slag mensen moet keihard worden opgetreden.
Ik hoor links en rechts onder de bevolking, die Statushouders krijgen alles en wij
maar bezuinigen. Mensen snappen de regelgeving niet, de gemeenten moeten veel
beter naar buiten treden. Ik werk zelf als vrijwilliger voor Statushouders, ik moet zelf
maar overal mijn informatie ophalen. Bij beleidszaken, bij de stichting Welsun bij de
Bibliotheek. Het zou mooi zijn, als alle vrijwilligers van te voren een goede tekst en
uitleg kregen. Ik vind dit een groot gemis.
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•

•

•
•
•

•

•

•

In Limburg, en met name parkstad, zijn veel hoger opgeleiden vertrokken. Met
name naar de randstad. Wat achter blijft zijn de ouderen en de losers. We denken
dat er sprake is van vooruitgang maar als wij een euro vooruitgaan en de randstad
10 euro, wordt onze achterstand steeds groter.
Limburg is een prachtige provincie door het landschap en de gastvrijheid, temidden
van Belgie en Duitsland ook internationaal georiënteerd, dat kan een groeiende
trekpleister en bron van inkomsten zijn. Daarnaast is het duurzaam leven en
ondernemen van cruciaal belang voor ons allemaal. Ik zou graag zien dat Limburg
hierin op kop gaat lopen. Dan kunnen we als gastvrije bewoners gasten van elders
hier laten zien hoe innovatief we kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan
klimaatneutrale woningen -hobbithuis- ingebouwd in het Limburgse
heuvellandschap. Limburgers kunnen ook een egoboost gebruiken door
toonaangevend op het gebied van klimaataanpassing te worden.
Limburg verandert te zeer in negatieve zin op dat gebied door te veel import anders
denkenden.
Met al die tarieven en kaartjes en betaalsystemen is het voor ouderen niet te doen
Regio Parkstad heeft binnenring en buitenring gekregen. Veel bomen en groen
verdwenen, veel asfalt erbij. Bereikbaarheid is belangrijk, maar ook belangrijk om
deze regio aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers. Aantrekkelijk om te
wonen, te recreeren.
Toerisme is een groeiende industrie waar veel werkgelegenheid is ook voor de
kleine ondernemer, daarvoor moeten we wel ons groen landschap behouden, dus
geen grote industriële landbouw maar kleinschalig, niet het landschap vol planten
met windmolens maar aardwarmte gebruiken en watercentrale in de maas.
Vrijwel elke dag staat de provincie Limburg (in t bijzonder omgeving Parkstad), in t
nieuws vanwege illegale drugsactiviteiten en handel. Er zou op ingezet moeten
worden om criminelen geen hoop te geven dat misdaad beloond wordt. Verder vind
ik dat de Limburgse cultuur t best behouden wordt door invloeden van buitenaf
zoveel mogelijk te weren of in de cultuur op te laten gaan, alleen zoals de praktijk
uitwijst gebeurd dit in onvoldoende mate.
We moeten goed nadenken wat we met onze natuur doen en laten, duurzaamheid
voor de toekomstige generaties van groot belang. Daarbij de toenemende
vergrijzing in onze provincie die het noodzakelijk maakt dat er goed naar de zorg
wordt gekeken.
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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=96)

80%
70%
60%

2,4
2,5

50%

2,7

40%
30%

3,2
3,4

20%
10%
0%
Inzetten op meer inzetten op meer inzetten op Limburg
In zetten op
Ander onderwerp
onderwijs en
toerisme
broedplaats voor gezondheid & sport
individuele scholing
nieuwe
per Limburger
ondernemers
3 2 1

Bij vraag "2 Kwaliteit van het leven. Rangschik naar belangrijkheid." wordt "Inzetten op meer
onderwijs en individuele scholing per Limburger" het vaakst op de eerste plaats gezet (27%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,4).

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

Armoede van burgers
Beging onderaan de samenleving: inzetten op drastische verbetering inkomsten laag
geschoolden, gehandicapten etc.
Behoud Limburgse Taal en Cultuur
Belasting verminderen.
Bereikbaarheid/doorstroom van relevante gebieden
Besteding gemeente gelden
Binnen halen van nieuw werk(grote ondernemingen
Denk zonder grenzen,,,,maak plannen met naburige buitenlandse gemeenten
Duurzaamheid
Gezondheid verbeteren door voorlichting
Goede en respectvolle verzorging en behandeling van ouderen
Inburgering in de samenleving.
Inzetten op behoud van de nog aanwezige natuurgebieden.
Inzetten op onze ouderen, opvang, verzorging, kortom een goede oude dag.
Kleine circulaire landbouw
Krachtiger bestuur op plaatselijk niveau
Leefbaarheid voor oud en jong zonder seperatisme
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leefomgeving groen (parken)en speeltoestellen
Limburg MOET voor de LIMBURGERS BLIJVEN!!!!
Limburgse cultuur
Meer contact tussen jong en oud
Meer werkgelegenheid zo Dat onze provincie niet helemaal leegstroomd
Mensen in wsw aan reguliere baan helpen
Minder belasting heffen, waardoor iedereen meer te besteden heeft. Dan gast het iedereen
beter.
Natuurbehoud en uitbreiding van groen waar mogelijk!
Niet limburg maar limburg met omgevende regio's promoten
Oprichten MILIEU ondernemingen stimuleren
Schrappen spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf
Sociale projecten en arbeidsgelegenheid
Veilige fietsroutes en paden
Veiligheid (3x)
Veiligheid,meer politie
Werkgelegenheid
Werkgelegenheid met daarbij fatsoenlijke salarissen
Werkgelegenheid uit randstad hierheen halen en verkorten reistijd met openbaar vervoer
Winkelleegstand
Zie toelichting hierboven
Zorg betaalbaar en kwalitatief goed "houden"
Zorgen dat men ons serieus neemt in de rest van het land.

Toelichting
•
•

•

•
•
•
•
•

De jongeren moeten beter leren leven met ouderen in de samen leving
De kloof tussen rijk en arm word zó schrijnend dat het, wanneer het tij niet keert, bij de
toeristen weerzin gaat opwekken.
De ontevredenheid, ongelukkig voelen, ziekte nemen toe bij deze groepen. Verzet, groot verzet
zal ontstaan.
Gevolg kun je zelf indenken.
Een groot deel ontvangers van uitkeringen is afkomstig uit de provincie Limburg en dit soort
projecten zouden ertoe kunnen bijdragen dat ze maatschappelijk beter functioneren (met
wederom uitzicht op een baan) en levert de maatschappij ook geld op in plaats van als een
gulle gift behandeld te worden (n.b., uiteraard voor de mensen die niet willen meedoen in de
maatschappij)
Geen
Goede scholing is van essentieel belang. Parkstad heeft veel te bieden maar zonder goede
infrastructuur kom je niet ver. Natuurlijk kun je niet op een been staan dus ook zorgen dat je
nieuwe ondernemers aantrekt maar ook hiervoor heb je een goede infrastructuur nodig.
Limburg moet bedrijven trekken als tegenreactie op de krimp.
Limburgs tourisme als kruispunt en doorgang naar andere landen In Europa aantrekkelijker
maken.
Maak meer gebruik van wijsheid van ouderen.....
Jong en flitsend is leuk; alleen zijn ouderen in de meerderheid
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•

•
•
•

Provincie wil "speeltje" treinverbinding Luik-Aken via Heerlen Landgraaf en daardoor dient oa
spoor verdubbeld te worden tussen Heerlen-Landgraaf dit kost 60 miljoen en gaat ten koste
van welzijn burgers, dit heeft ook zijn weerslag op milieu. Dit geld kan veel beter besteed
worden aan andere zaken die ten goed komen van de burgers
Zie boven.
Zie mijn antwoord bij de vorige vraag. Daarnaast onderwijs en scholing met name praktische
scholing, we leiden te veel voor theorie op en te weinig voor praktijk. Als we dat niet
veranderen zal in de toekomst een groot tekort aan vakmensen en zorgmedewerkers ontstaan
Zoals ik in de inleiding reeds gesteld heb, is beschikbare werkgelegenheid de sleutel voor de
oplossing van veel, zo niet alle, problemen, wat dus ook leidt tot een betere kwaliteit van leven.
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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=96)

80%
70%

2,2
2,4

60%
2,7

50%

3,0

40%
30%
20%

3,8

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 op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie " het vaakst op de eerste plaats gezet (40%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (2,2).

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

Alleen punt 1 en 2
Biologische landbouw en veeteelt stimuleren. Permacultuur en voedselbossen stimuleren.
De landbouw natuurvriendelijker maken
Grote bedrijven aanpakken op het gebied van milieubewustzijn en niet de burger - die voor een
veel kleiner deel verantwoordelijk is voor milieuverontreiniging - verder kaalplukken.
Inzetten om leegstand in winkelcentra op te lossen.
Inzetten op huishoudens van het gas af waterpompen
Laat particulieren niet opdraaien voor afval die ze zelf niet produceren. Verplicht bedrijven om
verpakkngsmateriaal terug te nemen !
Ondersteunen landbouwbedrijven
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•
•
•

Te weinig ander antwoorden beschikbaar...!
Waar geen geld is om te spenderen kun je "regelen" wat je wilt. Gaat altijd te laat, te
kleinschalig, te moeilijk.
Waarom groente en fruit importeren, zou het niet beter zijn om meer lokale produkten die
Seizoen gebonden zijn te gebruiken

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

Alle Verbeteringen mogen Niet door Instanties worden MISBRUIKT om onze Levenskosten
OPNIEUW
Genadeloos te verhogen, hetgeen NU al Jaren gebeurd!!!
De burger maakt weinig CO2 dat doen de bedrijven
De natuur is momenteel het allerbelangrijkste om de ruimte aan te geven. De samenleving is
afhankelijk van een gezond milieu. In Limburg kunnen we het buitenleven en het Bourgondische
genieten beter promoten.
Ga verspilling tegen en zorg dat grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Promoot
kleinschalige en milieuvriendelijk land- en tuinbouw (minder kunstmest, meer hergebruik van
grondstoffen)
Geen
Xxx
Zonnepanelen goedkoper aanbieden en energie zaken in het beheer houden van de provincie
llimburg
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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=95)

1,9

2,0

3,3

3,3

Ander onderwerp

Inzetten op een meer digitale
overhei

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

3,6

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

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

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 (48%). Gemiddeld hoogst scorende item is “inzetten
op het meedoen en meedenken door alle burgers in de samenleving ”(1,9).

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

Burgers meer inspraak geven in het te voeren beleid
De overheid moet dichter bij de gewone man komen te staan.
Een realistische verdeling van gemeenten en steden. Luister naar de burger.
Fuseren v kleine gemeentes
Geen grootschalige gemeentes met ruime steun vanuit landelijke overheid
Grotere gemeenten
Het inzetten op afschaffing van de vriendjespolitiek, dat Limburgers onderling elkaar zaken
toeschuiven. Transparantie dus
Inzetten om Limburg socialer te maken
Inzetten op een goed verspreiding van buitenlandse asielzoekers, zodat ze moeten integreren

14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzetten op fraude bestrijding bij politici, voorkomen dat politici naar eigen voordeel kijken.
Ja, krachtenbundeling van overheden, maar ZONDER te fuseren,,,,,,,,,
Korte lijnen tussen burger en overheidsinstellingen
Meer geld vrijmaken voor de arbeidsmarkt bv groen en wegenverbetering in beheer van de
gemeentes of provincie te houden
Meer onderzoek door pers
Meer ruimte voor nieuwe samenwerkingsvormen zoals het deelgenootschap zie:
www.veerhuis.nl
Mooi die digitalisering, maar voor de ouderen van nu en misschien de oudeten van de toekomst
geen optie. Hierin balans zien te vinden.
Ondersteunen van burgers waar dat nodig is.
Ook niet digitale overheid voorlopig nog mogelijk blijven maken voor ouderen.
Open beleid, laten zien wat en hoe beslist is
Ophouden met het veranderen van regels gedurende de wedstrijd; bijv. Dadelijk heeft een
neerderheid zonnepanelen en dan wordt er belasting op geheven welke niet in de kleine
lettertjes stond bij het stimuleren en aanschaffen van die zonnepanelen.
Oudere moeten meer betrokken worden bij de algemene samenleving
Samenwerking tussen gemeentes en instanties, maar geen fusies tussen gemeenten. Die
ondermijnen de identiteit van de burger.
Stemplicht weer invoeren desnoods alleen in Limburg. Nu gaan schreeuwers met name. I.Q. test
eenmalig met 18 jaar om te mogen stemmen. Ondergrens vaststellen.
Toekomstbestendige economie door innovatie
Veiligheid
Virtuele gemeente

Toelichting
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

De Burger moet meer activeren TEGEN de vervalsingen van de Overheid.
Niet alles met Handjeklap, zonder meer blijven aanvaarden. WEERSTAND BIEDEN!!!
De overheid is een dienstverlener die behoort te werken voor de burger. Geef de burger dan ook
zoveel mogelijk de kans om aan te geven wat hij wil/belangrijk vindt en verklein zo de afstand
tussen burger en overheid. En werk als overheden beter samen, aanvullend aan elkaar en niet in
tegengestelde richting
Duurzaam ondernemen betekent ook de lokale markten en producten beter lokaal promoten.
Transport kost CO2 uitstoot. Lokaler ondernemen en leven op meer coöperatieve vorm past
beter bij de Limburger.
Fusie van gemeenten met minder dan 50.000 inwoners
Geen
Ik heb het idee dat we te maken hebben met een stelletje wereld vreemd e malloten die
blijkbaar allemaal Duitse voorouders hebben. Die zeiden na de tweede oorlog ook allemaal DAS
HABEN WIR NICHT GEWUST. Dit zie je in elk kamer debat dat over een incident gaat zoals de
levering van bijv. auto's aan rebellen in Syrië.
Meer digitale overheid vind ik een slechte zaak omdat veel burgers geen computervaardigheden
hebben. DIt is mijns inziens in strijd met het idee dat de burgers zichzelf moeten kunnen redden.
Samenvoegen kleine gemeentes
Samenwerking betekend GEEN samenvoeging of fusering !!!!!
Steeds weer zijn er politici die het zelf niet zo nauw nemen met het fatsoen of waarheid ( PVV er
steelt uit kas, raadslid is huisjesmelker. rolletje snoep gedeclareerd Etc,. )
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•

Zelfreedzaamheid stimuleren en inzetten op digitalisering is OK. Maar ook oog blijven houden
voor een grote groep in onze samenleving die dit niet kan. Ondersteuning bieden bij mensen die
niet zelfredzaam zijn, om welke reden dan ook.
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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.

2,0

2,1

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

3,7

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

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

(n=47)

3
2
1

Bij vraag "5 Een digitale sprong in de toekomst. Rangschik naar belangrijkheid" wordt ‘’Inzetten op
betere digitale computervaardigheden voor de Limburgers (leren computeren of programmeren)’’ en
"Inzetten op een meer toezichthoudende in plaats van regelende rol van de overheid op technologie,
internet en computers " het vaakst op de eerste plaats gezet (40%).
Gemiddeld hoogst scorende item is “inzetten op een meer toezichthoudende in plaats van regelende
rol van de overheid op technologie, internet en computers”(2,0).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•

Alleen punt 1 en 2
Blockchain
De burger beter beschermen tegen de digitale verzameling van (onnodig veel) gegevens.
Bescherming tegen elke vorm van misbruik hiervan. De mens als mens zien en niet als een
nummer
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitaliseren en ontregelen overheid
Ervoor waken dat robotisering en digitalisering de factor mens en warme sociale contacten niet
buiten spel komen te staan. Hoewel er geroepen wordt dat robotisering en groeiende
technologie banen op gaat leveren, vrasg ik me af of dat wel in de juiste sector zoals bv in de zorg
gaat gebeuren
Het toch menselijk te houden en niet door te draven met digitalisering, vooral voor de ouderen
Inzetten om Laaggeletterdheid te bestrijden
Juiste begeleiding van mensen die niet kunnen omgaan met digitale hulpmiddelen
Naast het inzetten op digitale vaardigheden ook vooral het persoonlijke contact met mensen niet
vergeten. Digitale contacten werken snel en makkelijk. Maar er zullen altijd mensen zijn die
hiermee niet kunnen omgaan. Biedt voor deze mensen een niet digitaal (persoonlijk) alternatief.
ONMIDDELLIJK STOPPEN MET MET ONS IN DE VERFOEIDE COMPUTERHOEK TE STAMPEN; ALLES
ZONDER RUGGESPRAAK MET ONS. We gaan terug naar de Periode 1940 1945, toen we de MOEL
gesnoerd hadden door de DICTATUUR, die NU al Groeit!!!
Overheid die internet fraude hard aanpakt. skimming en Phishing bestraffen.
Rekening houden met de digibeet
Rekening houden met digibeten en laaggeletterdheid.
Rekening houden met vergrijzing bij digitalisering.
Rekening met ouderen houden ivm digitalisering
Smart campus Heerlen uitbreiden
Veel langer in de toekomst voor ouderen mogelijkheden scheppen om te ontsnappen aan de
digitale overheid en dienstverleners zoals banken etc.
Zie erop toe dat technologie het leven vergemakkelijkt en niet complexer maakt
Zorg dat ook mensen met een smalle beurs toegang hebben tot digitale faciliteiten

Toelichting
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Deze mogelijkheden vind ik niet van belang.
Geen
Hier is de veiligheid te prefereren boven privencie.
Ik ben tegen digitalisering. Er gaat te vaak wat fout en het gevaar daarbij hoef ik vast niet uit te
leggen. Laat mensen achter de loketten zitten waaraan ik vragen kan stellen. Laten we niet doen
alsof Star Wars vlakbij is. Levende mensen zijn beter in dingen regelen dan computers.
In onze maatschappij kun je niet meer zonder computers en technologie. Maar waak er wel voor
dat de mens niet de "slaaf" van de computer wordt en heb speciale aandacht voor de oudere
mensen die niet gewend zijn om met computers om te gaan
Voor veel ouderen is digitalisering een probleem. Ik zelf ben 65 jaar en kan hier uitstekend mee
overweg maar mijn buurman van 85 jaar die nog echt fit is en nog elke dag gaat wandelen of
fietsen, 20km per dag is geen uitzondering, maar hij heeft geen computer of internet, dat
interesseert hem ook niet. Dus alles wat hij nodig heeft zoals verlengen van bijv. rijbewijs dat
kost hem meer moeite dan mij. En zo ken ik wel meer ouderen die daar helemaal niks mee
hebben. Dus daar dient de overheid rekening mee te houden.
Vooral ook Burgers leren hoe zij zich kunnen beschermen op de computer. En naast meer
digitalisering ook altijd zorgen dat er naast een digitaal loket ook een persoon benaderbaar is die
kan helpen als je er niet uit komt.
Vooral veel aandacht besteden aan de laaggeletterden onder ons (± 17% van alle Limburgers)
Zij hebben problemen met oa Taal en PC gebruik
Waarom moet seniorenweb betaald worden ?
Xxx
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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 15 november 2018
108
9,4% (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 9,4%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 9,4%
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. TipLandgraaf
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 Landgraaf vergroten.
Via het panel Tiplandgraaf.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Landgraaf hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op tiplandgraaf.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.
TipLandgraaf.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.
TipLandgraaf.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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