Publieke raadpleging onder de inwoners van de gemeente
Roermond over eenzaamheid

7 oktober 2019
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2

Samenvatting
Op vraag "1.1 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?" kent 28% 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
19% van de respondenten een 7 toe.
Op vraag "2 Over welke thema’s zou u graag lokaal willen meedenken?" antwoordt 62% van de
respondenten: "Eigen buurt".
Op vraag "3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen meedenken?" antwoordt 35% van de
respondenten: "Leefbaarheid".
Op vraag "4.1 in hoeverre heeft u het gevoel dat uw gemeente luistert naar de mening van u als
inwoner?" antwoordt 19% van de respondenten: “Ik voel me voldoende gehoord”. 33% 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 7% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 38%
van de respondenten antwoordt: “Ik voel me onvoldoende of niet gehoord”.
Op vraag "5 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken van) gemeentelijk beleid?" antwoordt
64% van de respondenten: "Door mee te doen met een enquête/onderzoek".
Op vraag "6 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken van) provinciaal beleid?" antwoordt
41% van de respondenten: "Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media". Eenzelfde
percentage antwoordt "Door mee te doen met een enquête/onderzoek".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipRoermond, waarbij 202 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten

1. Op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij:

(n=191)
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1.1 uw gemeente
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Op vraag "1.1 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?" kent 28% 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
19% van de respondenten een 7 toe.
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2 Over welke thema’s zou u graag lokaal willen meedenken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%
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Weet niet

Ander thema

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%

Op vraag "2 Over welke thema’s zou u graag lokaal willen meedenken?" antwoordt 62% van de
respondenten: "Eigen buurt".

Ander thema, namelijk:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultuur
Dat doe ik al, met deze enquete
De burger moet zich ook gehoord voelen bij de gemeente/provincie. Ik loop veel met mijn
hond door Roermond en zie daarom veel zaken die niet koppen. Deze geef ik door aan de
gemeente. Maar als ik zie hoe deze klachten worden afgehandeld, krijg ik steeds minder
zin om überhaupt nog iets door te geven. Er wordt gewoonweg niet geluisterd naar de
burger.
Dingen als bv ondertunneling weg tussen stad en outlet.
Gelijkwaardigheid vrouwen, emancipatie man en vrouw, en straatterreur
Groenbeheer en aanplant
Inclusieve maatschappij
Invulling openbare ruimte
Kansarme jongeren aan het werk helpen
Leefbaarheid in het stadscentrum
Mobiliteit (2x)
Natuur en openbaar vervoer
Nederlandse regelgeving en Nederlands spreken door allochtonen
Onderhoud openbare ruimte.
Toekomstvisie 2030,
Veiligheid (2x)
VN-verdrag Handicap 2016
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Toelichting
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

1. Wel meedenken over je buurt, maar niet via een (commerciële, Fb-achtige) app als
Nextdoor!
2. Roermond zou meer aandacht moeten hebben voor milieu, duurzaamheid en alternatieve
energievoorziening in de gemeente! Nu merk ik daar weinig van, itt. bv. Roerdalen.
Het is altijd belangrijk dat er vanuit verschillende hoeken visies komen.Dat brengt vaak
verrassende ideeen
Ik heb tot 2 keer toe contact gezocht met de gemeente over een burgerinitiatief. Beide keren
heb ik noch een ontvangstbevestiging noch een reactie gekregen.
Ik vind dat de jeugd (lees <30) een stem verdient in Roermond en dat er afstand gedaan moet
worden van de 60+'ers die alleen maar klagen over letterlijk elke verandering die hun niet
aanstaat (zoals een boom die verdwijnt van het Munsterplein..). Roermond is immers hun
woonplek voor de komende tijd en we kunnen niet blijven steken in het Roermond van onze
ouderen. Uiteraard moet hier een gezonde balans in te vinden zijn en dus niet alleen het een
of het ander.
Ik wil wel overal aan meedenken. Mijn mening geven. Tis wat men verwacht.
Genoeg levens ervaring om mee te werken.
Groet.
Ik zou e er 'n onafhankelijk adviseur kunnen zijn, van de persoon die deze taak uitvoert. Samen
met hem/haar die per 1 oktober 2019 aan de sla g gaan om echte toegankelijkheid certificaten
uitdelen in Hartje Roermond.
Ik zou graag meedenken maar helaas zit ik sinds kort in een behandelingstraject voor een
ziekte die niemand wil krijgen. Mijn aandacht is nu gericht op behandeling en herstel
Meer aandacht voor de leefomgeving van bewoners in het stadscentrum. Nu staan de
belangen van de ondernemers voorop. Bewoners krijgen de stank en de geluiden van
ventilatoren, airco's, uitstoot fijnstof van urenlang draaiende motoren van aanleverende
vrachtauto's. En alle overlast valt altijd binnen de normen! Maar de leefbaarheid wordt eel
flink aangetast. Een balkon of terras kan niet meer gebruikt worden of je gezondheid wordt
aangetast.
Te veel om op te noemen zie mijn lijstje
Vaker meegedacht en dan uiteindelijk gaat niets door, beetje klaar mee.... ambtenaren....
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3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen
meedenken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
40%

(n=189)
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Weet niet

15%

Ander thema

30%

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%

Op vraag "3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen meedenken?" antwoordt 35% van de
respondenten: "Leefbaarheid".

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

De instanties bepalen al grotendeels de richting voor dat je mee mag denken.
Delen van good practices, inzet van kunst en cultuur bij sociaal maatschappelijke onderwerpen
Demografie
Internationaal beleid Duitsland Belgie
Mobiliteit
Ouderenbeleid
Vrouwenrechten, emancipatie man en vrouw
Winkel in de buurt,is nu te vber voor de ouderen

Toelichting
•
•

Idem reden vorige vraag
Laat maar komen, laat graag mijn mening weten aan de kant zitten en niks doen levert niks
op. :))
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4. In hoeverre heeft u het gevoel dat de volgende
organisaties luisteren naar de mening van u als inwoner?

(n=188)
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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 19% van de respondenten: “Ik voel me voldoende gehoord”. 33% 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 7% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 38%
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%
60%

50%

50%

37%

40%

32%

30%

24%
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3%

Weet niet

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

Niet, ik wil niet betrokken
worden bij gemeentelijk beleid
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Ik wil op een andere manier
betrokken worden

11%

8%

Door lid te worden van een
(lokale) politieke partij

13%

17%

Door deel te nemen aan een
fysieke bijeenkomst van een…

20%
10%

(n=189)

64%

Op vraag "5 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken van) gemeentelijk beleid?" antwoordt
64% van de respondenten: "Door mee te doen met een enquête/onderzoek".

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

De eerdergenoemde twee meedenkmogelijkheden zouden mogelijk uit kunnen lopen op
meer actieve betrokkenheid.
Door het opzetten van een denktank
Het vertrouwen van de politiek terug winnen. Dit is er momenteel niet.
In commissie bomen- en groenbeleid.
In Roermond geloof ik daar niet in
Ook al ben ik 73 jaar ik ben nog met heel veel zaken actief en nog geen tijd om meer te
gaan ondernemen.
Opiniepanel zoals 1vandaag heeft.
Overleg met bedrijven en ambtenaren over de onderwerpen. SAMENwerken
Persoonlijke contacten met ambtenaren,
Raadsvergaderingen toegankelijker maken, minder details, minder ambtelijk benadering,
minder pop;listisch
Sparren met mensen die met dezelfde problematiek ondervinden als ikzelf.
Tis wat men ermee doet!! en wat men verwacht.
Via de KBO Roermond

Toelichting
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•
•
•
•
•
•
•

•

Allemaal mooie initiatieven. Maar de gemeente is er voor de burger en niet andersom. Dus
gemeente kom eens uit die glazen toren en laat eens zien dat je ervoor de burger bent. Als dat
vertrouwen is er weer is kunnen we met bovenstaande initiatieven gaan werken, niet eerder.
Ben lid van een wijkraad dat maakt betrokkenheid bij bepaalde thema`s vanzelf groter
Ben zelf penningmeester van een wijkraad en er wordt wel steeds meer naar de wijkraad
geluisterd en we worden voor vol aangezien.
De gemeente doet wel moeite om opmerkingen van bewoners aan te horen, maar vaak is niet
duidelijk of er wat mee gedaan wordt. En dan klagen we dat we niet gehoord worden. Dit
onderscheid komt in de vragen niet tot uitdrukking.
Deze activiteiten doe ik. U ook al
Ik weet niet precies wat te doen
Indien men er positief voor openstaat en de burger serieus neemt en ook aanhoort en niet
steeds met dat van Rey, Peters beleid geconfronteerd wordt. Wil ik wel meedoen. 1 punt is
heel duidelijk voor mij Roermondse stad is een stad gedeeld in twee. De een rent achter de
LVR aan de ander klaagt en doet niks. Het gaat om de mens zijn welzijn in alle aspecten en niet
om de grootste en mooitste te zijn.
Wat is een burgerpanel, burgerinitiatief of burgertop?
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6 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken
van) provinciaal beleid?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
45%

41%

(n=187)
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Weet niet

Ik wil op een andere manier
betrokken worden

Door lid te worden van een
(lokale) politieke partij

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%

Op vraag "6 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken van) provinciaal beleid?" antwoordt
41% van de respondenten: "Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media". Eenzelfde
percentage antwoordt "Door mee te doen met een enquête/onderzoek".

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

Het vertrouwen in de politiek terug winnen. Dit is er momenteel niet.
In alle opzichten , alleen als men de persoon serieus wil nemen. Laat maar komen die hap. :)))

Toelichting
•
•
•
•
•

Heb Me tot nu niet echt verdiept in provinciaal beleid
Hetzelfde antwoord als bij vraag 8.
Ik ben 73 en grote betrokkenheid breed altijd gehad, nu alleen nog directe omgeving
Ik klik niets aan ivm niet te weten wat jullie ervan verwachten. Daarom op een andere manier
mijn mening gezet.
Succes met alles
Nvt
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipRoermond
Eenzaamheid
Betrokkenheid
24 september 2019 tot 06 oktober 2019
202
6,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
7 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 ±6,9%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
Op 24-09-2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-burgerpanel
gestuurd.
Op 01-10-2019 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.

3. TipRoermond
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 Roermond vergroten.
Via het panel TipRoermond kunnen alle inwoners in de gemeente Roermond 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 www.tiproermond.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
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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.
TipRoermond 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.
TipRoermond maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Roermond 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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