Publieke raadpleging onder de inwoners van Weert over
betrokkenheid
8 oktober 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 32% van
de respondenten een 8 toe.
Op vraag “1.2 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij de Provincie Limburg?” kent
21% van de respondenten een 8 toe.
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 (67%)
2. Ouderenbeleid (46%)
3. Bouwplannen (41%)
Aan de hand van vraag "3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen meedenken?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Leefbaarheid (30%)
2. Verkeer en vervoer (28%)
3. Ruimtelijke ordening (26%)
Op vraag "4.1 in hoeverre heeft u het gevoel dat uw gemeente luistert naar de mening van u als
inwoner?" antwoordt 18% van de respondenten: “Ik voel me voldoende gehoord”. 47% 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 5% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 42%
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 (63%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (51%)
3. Door deel te nemen aan een burgerpanel (37%)
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 (35%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (34%)
3. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (30%)

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipWeert, waarbij 270 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
1. Op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij:

(n=264)
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Op vraag "1.1 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?" kent 32% van
de respondenten een 8 toe.
Op vraag “1.2 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij de Provincie Limburg?” kent
21% van de respondenten een 8 toe.
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2 Over welke thema’s zou u graag lokaal willen meedenken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
67%
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Weet niet
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Onderwijs

Jeugd en jongeren

Milieu en duurzaamheid
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4%

Eigen buurt

Geen, ik wil niet meedenken
over gemeentelijk beleid
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(n=259)

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 (67%)
2. Ouderenbeleid (46%)
3. Bouwplannen (41%)

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

Asiel beleid
Betere verzorging van openbare ruimte
Beteugeling verkeer en asociaal gedrag van "jullie weten het wel"
Biodiversiteit
Bouwen van levensloopbestendige woningen
Burgers meer eigendomsrechten in publiek domein - coöperaties en burgerpanels
Buurthuis Moesel
Cultuur (2x)
Evenementen
Functioneren ambtenaar
Geen meer want ik heb al genoeg
Gemeente doet toch zijn eigen wil opdringen. Fatimapark bv een regelrechte slechte soap.
Handhaving en onderhoud.
Het recht leggen van trottoirs, ik heb begin dit jaar op verzoek van de wijkraad moesel
inventarisatie gedaan van de trottoirs +SCHANDALIG+ daarna is er NIETS mee gebeurd. meer
rustbanken in heel weert
Indeling markt, kerststal + kerstmarkt met ijsbaan in de stad
Infrastructuur / verkeer / OV
Laat ik aan politiek over
Natuur
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natuur en dieren
Natuur in en om Weert
Natuurontwikkeling
Omgevingswet en mobiliteitsplan
Onderhoud van beken en bermen
Opvang vluchtelingen en bewoning door arbeidsmigranten
Seniorenwoningen
Sociale woningen en bewoning hiervan
Sport
Sportzaal Moesel
Stichtingen; m.n. noodzaak en effectiviteit van gesubsidieerde instanties zoals punt welkzijn
Te oud om aktief mee te werken
Toegankelijkheid
Veiligheid
Verkeer en werkgelegenheid
Verkeer ov met België
Verkeersveiligheid (3x)
Via politieke Partij voor Weert
Was gemeenteraadslid en wil me nu niet meer met beleid bemoeien
Weerter archief
Zorg voor ouderen!

Toelichting
•
•
•
•

•
•
•

Als docente economie, bedrijfskundige en mama van een dochtertje vind ik het heel belangrijk
om goed voor onze toekomst te zorgen.
Ben altijd zeer betrokken met mijn leefomgeving.
Geen
Ik heb het idee dat de gemeente niet naar de mensen luistert. Voorbeeld Microbar...De
gemeente heeft de bestemming al klaar (project ontwikkelaar) en houd verder iedereen aan
het lijntje. Dus het heeft weinig zin om inspraak te hebben. Ben het geloof in de gemeente
kwijt.
Ik vind het belangrijk dat de gemeente Weert zich economisch meer ontwikkelt, maar met oog
voor sociale problemen en het milieu en de leefomgeving.
Veiligheid en leefbaarheid in Weert
Vraag me af of meedenken een optie is. Gemeente is een bedrijf dat gerund wordt door
ambtenaren. Politiek probeert men te sturen maar is meestal niet mogelijk vanwege gemaakte
afspraken met projectontwikkelaars
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3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen
meedenken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=257)
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Aan de hand van vraag "3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen meedenken?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Leefbaarheid (30%)
2. Verkeer en vervoer (28%)
3. Ruimtelijke ordening (26%)

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

Burgeremancipatie - eigendomsrechten publieke middelen - vormen van democratie
Geldverspilling
Jeugd en jongeren georganiseerd in verenigingen anders dan sport
Klimaatadaptatie
Laat ik aan politiek over
Mensen die werkeloos zijn /uitkering hebben iets nuttigs laten doen bv voor ouderen iets
betekenen .spel doen of krant voorlezen.voor de eenzaamheid.
Natuur
Ouderen
Ouderenbeleid
Provinciaal bestuur mag verdwijnen
Te oud 80 jaary
Verkeer ov met België
Werkgelegenheid

Toelichting
•
•
•
•

Een gemeente hoort thuis in een provincie, ze kunnen niet zonder elkaar.
Heb niet het idee dat er ook maar 1 vertegenwoordiger van / voor mij is :(
Ik vind dat de invloed van de provincie minder mag worden op lokaal (ruimtelijk) beleid
Zie boven. Ben zeer betrokken bij mijn leefomgeving.
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4. In hoeverre heeft u het gevoel dat de volgende
organisaties luisteren naar de mening van u als inwoner?

(n=255)
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Op vraag "4.1 in hoeverre heeft u het gevoel dat uw gemeente luistert naar de mening van u als
inwoner?" antwoordt 18% van de respondenten: “Ik voel me voldoende gehoord”. 47% 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 5% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 42%
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=254)

63%

60%
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50%
37%

35%

40%
30%

Door onderdeel te zijn van een
burgerinitiatief

Door deel te nemen aan een
burgerpanel

Door invloed uit te oefenen via een
dorps- of 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

4%

4%

Weet niet

7%

0%

Niet, ik wil niet betrokken worden
bij gemeentelijk beleid

15%

Ik wil op een andere manier
betrokken worden

8%

17%

15%

Door lid te worden van een (lokale)
politieke partij

10%

12%

Door deel te nemen aan een
fysieke bijeenkomst van een…

20%

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 (63%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (51%)
3. Door deel te nemen aan een burgerpanel (37%)

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

Als je een vraag of klacht indient ,zou ik daar wel een antwoord op willen krijgen! Gebeurt
eigenlijk niet of nauwelijks!
Ben al lid van een politieke partij.
Betrokkenheid vanaf het eerste ontwikkelmoment dmv klankbordgroep
Door te stemmen
Gemeente LUISTERT toch niet.
Ik zou willen dat er weer een fatsoenlijk weekblad kwam met mededelingen over Weert,
Cranendonck en Nederweert.
In werkgroepen geplaatst worden.
Niet meer nodig
Stop met de wijk en dorpsraden en rechtstreeks naar de burger die het regardeert

Toelichting
•

Betrokken worden? GL Weert, lees WeertLokaal, geeft maar geld uit met haar popie jopie
beleid.
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•
•

•
•
•

De huidige Informatieavonden zijn alleen maar zendgericht. Dat is het en wij vertellen je
waarom. ( met drogredenen die vaak geen hout snijden)
Heeft geen zin ,de kleine man is niet gevraagd ,Bij de gemeente gaat men jaren praten om
vervolgens op de bek te gaan .het ene na het andere fiasco en de kleine man maar betalen
.Moderne visie van beleid voeren .ZEER VEEL WOORDEN EN NIETS ZEGGEN ,zo gaat dat in
de gouden toren
Helaas ontbreekt het aan een geschikte politieke partij. Het niveau van de partijen is
bedroevend laag.
Niet alles tegelijk natuurlijk ;)
Nogmaals ik twijfel of het wel nut heeft...
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6 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken
van) provinciaal beleid?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
40%

35%

35%

(n=253)

34%
30%

30%
25%
20%

16%
7%

4%

5%

9%
6%

4%

2%

Ik wil op een andere manier
betrokken worden

9%

10%

Door lid te worden van een
(lokale) politieke partij

15%

Weet niet

Door deel te nemen aan een
fysieke bijeenkomst van een
Burgertop

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 (35%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (34%)
3. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (30%)

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

Advies: provincie stop met ons geld te verkwanselen aan waardeloze partij gerelateerde
verstrekking van geld. HOE HOOG ZIJN DE VERLIEZEN OP TOT NU TOT VERSTREKTE
SUBSIDIES.
Ben al lid van een politieke partij.
Doot meer oenhoud in de provincie(meedenken)
Klankbordgroep
Ook niet meer nodig want ik heb genoeg te doen

Toelichting
•
•

Ik heb zelf het gevoel dat de invloed van de burger beperkter is dan op gemeentelijk niveau
Totaal geen vertrouwen (mee) c.q. binding
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipWeert
Het voormalige kazerneterrein en Landgoed De Lichtenberg
Betrokkenheid
27 september 2019 tot 08 oktober 2019
270
5,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
8 oktober 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 ±5,9%.
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

Op 27 september is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 4 oktober is een herinneringsmail 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. TipWeert
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 Weert vergroten. Via
het panel TipWeert kunnen alle inwoners in de gemeente Weert 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 tipweert.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.
TipWeert 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.
TipWeert maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Weert en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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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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