Publieke raadpleging onder de inwoners van Horst aan de
Maas over betrokkenheid
27 september 2019
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Samenvatting
Op vraag "1.1 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?" kent 31% van
de respondenten een 8 toe. Het gemiddelde cijfer is 7,1.
Op vraag “1.2 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij de Provincie Limburg?” kent
24% van de respondenten een 7 toe. Het gemiddelde cijfer is 6,0.
Aan de hand van vraag "2 Over welke thema’s zou u graag lokaal willen meedenken?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Eigen buurt (56%)
2. Ouderenbeleid (35%)
3. Milieu en duurzaamheid (31%)
Aan de hand van vraag "3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen meedenken?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Geen, ik wil niet meedenken over provinciaal beleid (36%)
2. Leefbaarheid (29%)
3. Milieu (24%)
Op vraag "4.1 in hoeverre heeft u het gevoel dat uw gemeente luistert naar de mening van u als
inwoner?" antwoordt 28% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 30%
van de respondenten antwoordt: “Ik voel me onvoldoende of niet gehoord”.
Op vraag "4.2 in hoeverre heeft u het gevoel dat de Provincie Limburg luistert naar de mening van u
als inwoner?" antwoordt 8% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 32%
van de respondenten antwoordt: “Ik voel me onvoldoende of niet gehoord”.
Aan de hand van vraag "5 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken van) gemeentelijk
beleid?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (64%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (42%)
3. Door deel te nemen aan een burgerpanel (24%)
Aan de hand van vraag "6 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken van) provinciaal
beleid?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Niet, ik wil niet betrokken worden bij provinciaal beleid (40%)
2. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (37%)
3. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (29%)

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHorstaandeMaas, waarbij 479 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
1. Op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij:
(Leesinstructie 1= totaal niet betrokken, 10= zeer betrokken)

(n=477)
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Op vraag "1.1 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?" kent 31% van
de respondenten een 8 toe. Het gemiddelde cijfer is 7,1.
Op vraag “1.2 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij de Provincie Limburg?” kent
24% van de respondenten een 7 toe. Het gemiddelde cijfer is 6,0.
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2 Over welke thema’s zou u graag lokaal willen meedenken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=462)
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Weet niet

26%

30%
20%
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Ander thema

40%

Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)

Gezondheid

Ouderenbeleid

Parkeerbeleid

Onderwijs

Jeugd en jongeren

Milieu en duurzaamheid

Bouwplannen

Economisch beleid

Sociaal beleid

Eigen buurt

Geen, ik wil niet meedenken
over gemeentelijk beleid

0%

Aan de hand van vraag "2 Over welke thema’s zou u graag lokaal willen meedenken?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Eigen buurt (56%)
2. Ouderenbeleid (35%)
3. Milieu en duurzaamheid (31%)

Ander thema, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval beleid
Afvalbeleid
Cultuur (2x)
Cultuur, voorzieningen
Dierenwelzijn
Groenvoorziening en vooral het onkruid!!!!!!
Handhaving (2x)
Heeft geen zin , het is alleen maar hoooooooorst en de rest telt niet mee
Huurwoning
Infrastructuur
Kunst en cultuur
Landbouw
Majeure projecten
Megastallen
Natuur-landschapsontwikkeling
Natuurbeheer en aanleg
Overlast in de wijk Politie die hierin benaderbaar is
Provinciale weg door Meerlo. Moet de gemeente overnemen
Sport (2x)
Toerisme
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitstraling van openbare wegen, speelplekken e.d. w.b.t. het onderhoud. Deze week werd bij
ons vreselijk rommelig speeltuintje gemaaid maar het losse gras blijft liggen. ook zijn er
plekken waar niet gemaaid word. Slordig hoor
Veiligheid (3x)
Veiligheid in de straat
Verkeer
Verkeers veiligheid
Verkeersbeleid
Vervoer (trein,bus belbus wensbus enz)
Vrachtverkeer weg uit Lottum !!!
Zwembad

Toelichting
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen op schriftelijke wijze, niet dmv bijeenkomsten, dat krijg ik thuis niet geregeld
Als vrijwilliger al bezig met de aangekruiste thema's.
Ben betrokken via vereningen en vind het ook belangrijk dat er maatschappelijk gewerkt wordt
aan de gemeenschap Horst. Ook de ouderen onder ons , denk aan vereenzaming. En nog
steeds vind ik het heel jammer dat de Vlies is in geruild voor een parkeerplaats in het centrum.
Nu laten wij onze jeugd van 12 tot 16 maar rond dolen met alle gevolgen.
Ben te oud om me hier nog druk over te maken .
De gemeenteraadsleden bepalen toch wat er gebeurt
Diverse keren "geklaagd" bij de Gemeente over het onkruid op de trottoirs. Er wordt gewoon
NIETS aan gedaan!!!!!
Erg lastige materie, je denkt een goed idee te hebben blijken er toch van allerlei nadelen aan
te kleven.
bovendien vind ik dat onze gemeente het goed doet.
Heb sterk de indruk dat witveldweg en grubbenvorst het rioolputje van horst aan de maas is
Ik heb echt het idee dat het niet baat om mee te denken, dat de gemeenteraad toch beslist
wat ze zelf beslissen wil.
Ik zit al genoeg in besturen voor de oudere of werkgroepen
Parkeerbeleid : Parkeerplaatsen zijn niet meer aangepast aan de grootte van de auto's.
De auto's zijn breder geworden , en langer
Een normale parkeerplaats heeft een afmeting van 5,00 x 2,50 m
Toelichting niet nodig
Vooral het parkeerbeleid in Horst centrum. Daar moeten ze meer controleren en bonnen
schrijven. De Kloosterstraat is een parkeer verbod en daar kan de gemeente veel geld
verdienen want daar staan vaak auto's en vooral in het weekend. Van mensen die naar de
pizzeria of frietkraam gaan. Tot ergernis van de bewoners. Ze parkeren soms gewoon voor de
oprit of garage deur. Een paar meter lopen is tegenwoordig een groot probleem.
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3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen
meedenken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
40%

(n=456)
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Weet niet

Ander thema

Zorg en welzijn

Verkeer en vervoer

Veiligheid

Sport

Sociale zaken

Ruimtelijke ordening

Onderwijs

Milieu

Leefbaarheid

Jongeren

Financiën

Cultuur

Bestuurlijke organisatie

Geen, ik wil niet meedenken
over provinciaal beleid

0%

Aan de hand van vraag "3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen meedenken?" komt de
volgende top vier naar voren:
1. Leefbaarheid (29%)
2. Milieu (24%)
3. Veiligheid (18%)
3. Zorg en welzijn (18%)
36% van de respondenten geeft aan niet mee te willen denken over provinciaal beleid.

Ander thema, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dat Staatsbosbeheer door niemand gecontroleerd wordt. zelfs niet door de tweede kamer.
Dierenwelzijn bio industrie
Digitalisering, werkgelegenheid
Gezondheid en dit toepassen zodat het voor iedereen kan
Megastallen
Natuur
Natuur-landschapsontwikkeling
Natuurbeheer en aanleg nieuwe natuurgebieden
Wonen
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Toelichting
•
•
•
•

Ben te oud om me hier nog druk over te maken
De provincie (lees: zetel Provinciebestuur) zit te ver weg ook al zijn we onderdeel van de
provincie. Het bestuur zit diep in het zuiden waardoor ik geen behoefte heb om mee te
denken aan provinciale zaken.
In mindere mate zou ik me daar mee willen bezig houden. Dit meer gestuurd worden vanuit de
gemeentes. betrokkenheid bestuurders onderling.
Mijn visie wordt toch nergens gehoord
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4. In hoeverre heeft u het gevoel dat de volgende
organisaties luisteren naar de mening van u als inwoner?

(n=451)
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4.1 uw gemeente

4.2 de Provincie Limburg

Ik voel me volledig gehoord
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1%

Ik voel me voldoende gehoord

26%

7%

Neutraal

35%

41%

Ik voel me onvoldoende gehoord

18%

15%

Ik voel me niet gehoord

12%

17%

Weet niet

7%

19%

Op vraag "4.1 in hoeverre heeft u het gevoel dat uw gemeente luistert naar de mening van u als
inwoner?" antwoordt 28% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 30%
van de respondenten antwoordt: “Ik voel me onvoldoende of niet gehoord”.
Op vraag "4.2 in hoeverre heeft u het gevoel dat de Provincie Limburg luistert naar de mening van u
als inwoner?" antwoordt 8% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 32%
van de respondenten antwoordt: “Ik voel me onvoldoende of niet gehoord”.
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5 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken van)
gemeentelijk beleid?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=442)

64%

60%
50%
42%
40%
30%

24%

15%

12%

10%

10%

6%

5%

5%

Door lid te worden van een (lokale)
politieke partij

20%

Door deel te nemen aan een fysieke
bijeenkomst van een Burgertop

21%

7%
2%

Weet niet

Ik wil op een andere manier betrokken
worden

Door onderdeel te zijn van een
burgerinitiatief

Door deel te nemen aan een burgerpanel

Door invloed uit te oefenen via een dorpsof wijkraad

Door naar een raadsvergadering te gaan

Door naar informatie- of inspraakavonden
te gaan

Door mee te doen met een
enquête/onderzoek

Ik zou graag op de hoogte blijven via
online/offline media

Niet, ik wil niet betrokken worden bij
gemeentelijk beleid

0%

Aan de hand van vraag "5 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken van) gemeentelijk
beleid?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (64%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (42%)
3. Door deel te nemen aan een burgerpanel (24%)

Ik wil op een andere manier betrokken worden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burger advies raad
Dat de lijn kort is Direct contact als het nodig is Kom in de wijk
Geen idee maar ik voel me niet gehoord
Ik ben al betrokken
Moeilijk te bepalen, het gaat erom gehoord te worden cq invloed te kunnen uitoefenen en het
beperken van politieke invloed (polderen teveel vanwege eigen belang)
Nieuwsbrief
Schriftelijk
Via de HALLO
Via sociale media.
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen zinvol indien er ook iets gedaan wordt met de mening/inbreng van de burger. Geen
schijn-overleggen waar vervolgens niks mee gedaan wordt.
Als ik interessant onderwerp tegenkom wil ik best wel meedenken, maar van te voren ergens
op vastleggen
Ben al betrokken, ben lid van een politieke partij
Ben een paar keer naar een raadsvergadering gegaan. Politieke spelletjes, sprekers, die hun
zaak komen uitleggen, worden niet serieus genomen. Wordt alleen maar met de telefoon of
tablet gespeeld.
Ben lid van een politieke partij.
De stemming was duidelijk - 30% bij cda die beleid vóór megastallen, grind afgraving en
diverse andere dingen in Grubbenvorst hebben opgezet. Toch gaat alles gewoon door alsof er
niemand tegen dit soort dingen is. Fijnstof is een probleem, met negeren gaat het niet weg.
Ik denk er steeds vaker over om me aan te sluiten bij een partij
Via verenigingen ben ik al betrokken.
Zie boven
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6 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken
van) provinciaal beleid?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
45%
40%

40%

35%

(n=434)

37%
29%

30%
25%
20%

12%
6%

5%

5%
1%

8%
3%

3%

Door lid te worden van een
(lokale) politieke partij

10%

Door deel te nemen aan een
fysieke bijeenkomst van een
Burgertop

15%

1%

Weet niet

Ik wil op een andere manier
betrokken worden

Door onderdeel te zijn van een
burgerinitiatief

Door deel te nemen aan een
burgerpanel

Door naar een Statenvergadering
te gaan

Door naar informatie- of
inspraakavonden te gaan

Door mee te doen met een
enquête/onderzoek

Ik zou graag op de hoogte blijven
via online/offline media

Niet, ik wil niet betrokken worden
bij provinciaal beleid

0%

Aan de hand van vraag "6 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken van) provinciaal
beleid?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Niet, ik wil niet betrokken worden bij provinciaal beleid (40%)
2. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (37%)
3. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (29%)

Ik wil op een andere manier betrokken worden, namelijk:
•
•
•
•

Ben al betrokken via 4 provinciale burgerpanels
Gaat om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen
Ik zit zwaar gefrustreerd na 12 jaar vechten tegen het NGB, terwijl de publieke opinie tegen is
en de gemeente nog steeds hun FIAT geeft!
Zie toelichting vorige vraag
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Toelichting
•
•
•

•

Dit lijkt me meer voor de bestuurders die de plaatselijke plannen daar verdedigen en
bespreekbaar maken
Doen toch wat ze willen
Ik heb deelgenomen aan de Burgertop Limburg 2018. De vervolgafspraken lopen nog. Het
heeft dus wel degelijk zin om actief deel te nemen aan wat voor raadplegingen dan ook!
Bijeenkomsten, dat je elkaar kunt horen en zien, zijn wat mij betreft het effectiefste.
Maar naar zo'n bijeenkomsten gaan alleen mensen die echt betrokken zijn, die dat
interessant vinden, die daar tijd voor over hebben. Logisch natuurlijk. Maar me mist dan
wel een hele grote groep mensen, de overgrote meerderheid. Dus raadplegingen moeten
laagdrempelig zijn, goed toegankelijk, begrijpelijke taal gebruiken en vooral zichtbaar
resultaat opleveren en het liefst op korte termijn. Zodat de raadpleging direct gekoppeld
wordt aan het resultaat. Het resultaat zal dan zijn: "Zie je wel! Meedenken met de
(lokale, provinciale) overheid levert echt wat op!". Dit zal uiteindelijk leiden tot meer
vertrouwen in een overheid.
Te oud 84 jaar
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipHorstaandeMaas
Hallo Horst aan de Maas
Betrokkenheid
19 september 2019 tot 26 september 2019
479
4,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
27 september 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,4%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Hallo Horst aan de Maas.
Op 19 september is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipHorstaandeMaas
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 Horst aan de Maas
vergroten. Via het panel TipHorstaandeMaas kunnen alle inwoners in de gemeente Horst aan de
Maas hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad,
tips, om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op tiphorstaandemaas.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.
TipHorstaandeMaas 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.
TipHorstaandeMaas maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Horst aan de Maas en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vaccineren, ‘Social Media’ en ‘Orgaandonatie’.
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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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