Publieke raadpleging onder de inwoners van Stein over
betrokkenheid
4 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
28% van de respondenten een 7 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 (63%)
2. Ouderenbeleid (43%)
3. Parkeerbeleid (39%)
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 934%)
2. Geen, ik wil niet meedenken over provinciaal beleid (28%)
3. Zorg en welzijn (27%)
Op vraag "4.1 in hoeverre heeft u het gevoel dat uw gemeente luistert naar de mening van u als
inwoner?" antwoordt 17% van de respondenten: “Ik voel me voldoende gehoord”. 35% 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”. 34%
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 (69%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (58%)
3. Door naar informatie- of inspraakavonden te gaan (35%)
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. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (40%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (36%)
3. Niet, ik wil niet betrokken worden bij provinciaal beleid (35%)

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipStein, waarbij 107 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
1. Op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij:
(n=100)
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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
28% 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%

(n=99)
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17%

12%
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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%

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 (63%)
2. Ouderenbeleid (43%)
3. Parkeerbeleid (39%)

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

Alle want ze blunderen echt in alles
Beter luisteren naar de inwoners bij klachten
Buurtcentrum
Cultureel beleid (2x)
De stoepen, bij de Kruidvat in Elsloo, de tegels staan omhoog, erg gevallen
Geluidsoverlast
Handhaving van de regels ..
Het groen in de gemeente
Ik denk en werk al mee doordat ik lid ben van het inclusie panel
Onderhoud van de wegen rondom het winkelcentrum
Overlast jeugd en dealers en troep rondom winkelcentrum
Ruimtelijke kwaliteit
Veiligheid & verkeer
Verkeer
Verkeersveiligheid

•

Vooral eigen buurt. Ik wil graag zonnepanelen. Echter, er staan gigantische moeraseiken van
de gemeente voor ons huis.
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Toelichting
•
•
•

•
•

Ben actief als voorzitter Adviesraad Sociaal Beleid ; adviesraad krijgt alle ruimte.
Ben momenteel in gesprek met de DOP over biodiversiteit en meer groen(bomen).
Groen in de gemeente is een crime,het wordt steeds erger en de gemeente sluit haar
ogen.Gemeente stimuleert aanschaf van zonnepanelenop de daken (goede zaak)maar
zorg dan ook dat de zon die panelen bereikt,de bomen groeien tot aan de hemel,dat
is toch negatief.
Heisteeg en Sutnerstraat zijn racebanen en er wordt nooit gehandhaafd.
Zo'n SLECHTE EN GEVAARLIJKE straten
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3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen
meedenken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=98)
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20%
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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 934%)
2. Geen, ik wil niet meedenken over provinciaal beleid (28%)
3. Zorg en welzijn (27%)

Ander thema, namelijk:
•
•
•
•

Heeft geen zin
Huisvesting ouderen.
Ouderen
VN verdrag voor mensen met een beperking

Toelichting
•
•

Provinciaal is weinig structuur om Burgerparticipatie te realiseren behalve Huis voor
de brugerparticipatie op het gebied van gezondheid en welzijn
Stein vergrijst enorm ,woningen voor deze mensen zijn er echter te kort.
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4 In hoeverre heeft u het gevoel dat de volgende organisaties
(n=98)
luisteren naar de mening van u als inwoner?
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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 17% van de respondenten: “Ik voel me voldoende gehoord”. 35% 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”. 34%
van de respondenten antwoordt: “Ik voel me onvoldoende of niet gehoord”.

8

5Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken van)
gemeentelijk beleid?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%

(n=97)
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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

0%

Door deel te nemen aan een
fysieke bijeenkomst van een…
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3%

Weet niet
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Ik wil op een andere manier
betrokken worden

30%

Door lid te worden van een
(lokale) politieke partij

40%

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 (69%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (58%)
3. Door naar informatie- of inspraakavonden te gaan (35%)

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

Ben al betrokken
Ben reeds lid DOPDop
Een gesprek van één op één persoon
Een vorm van online gemeentelijk referendum. Lokaale besuiten zijn bij uitstek geschikt voor
zulk een bestuurlijk werktuig.
En niet selectief, én met open vragen!!
Persoonlijk contact indien iets aan de orde is
Via mijn werkgever de Universiteit Maastricht zou ik graag de samenwerking zoeken om
gezamenlijke / gelijke problemen op te lossen
Whats App Buurt Netwerk

Toelichting
•
•

Ik ben lid van een lokale politieke partij,mij bekruipt het gevoel dat dat van geen toegevoegde
waarde is.
Ik zie graag dat er meer bekend wordt waar in welke wijken zulke Wabp's zijn.
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6 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken
van) provinciaal beleid?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
45%
40%

(n=97)
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Weet niet

Ik wil op een andere manier
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Door lid te worden van een (lokale)
politieke partij

Door deel te nemen aan een
fysieke bijeenkomst van een
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Door onderdeel te zijn van een
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Door deel te nemen aan een
burgerpanel
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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. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (40%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (36%)
3. Niet, ik wil niet betrokken worden bij provinciaal beleid (35%)

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

Dop
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipStein
Verkeer in de gemeente Stein
Betrokkenheid
20 september 2019 tot 29 september 2019
107
9,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
4 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 ±9,4%.
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

Op 20 september is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 27 september 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. TipStein
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 Stein vergroten. Via het
panel TipStein kunnen alle inwoners in de gemeente Stein 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.tipstein.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.
TipStein 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.
TipStein maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie
op te halen over Stein en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.

12

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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