Publieke raadpleging onder de inwoners van Mook &
Middelaar over betrokkenheid

1 oktober 2019

1

Inhoudsopgave
Samenvatting........................................................................................................................................... 3
1. Resultaten............................................................................................................................................ 4
2. Onderzoeksverantwoording .............................................................................................................. 11
Methodiek ......................................................................................................................................... 11
Leeswijzer .......................................................................................................................................... 11
Toponderzoek........................................................................................................................................ 12

2

Samenvatting
Op vraag "1.1 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?" kent 34% 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 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 (64%)
2. Milieu en duurzaamheid (53%)
3. Ouderenbeleid (52%)
Aan de hand van vraag "3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen meedenken?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Milieu (42%)
2. Verkeer en vervoer (40%)
3. Ruimtelijke ordening (36%)
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”. 44% 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 4% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 44%
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. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (67%)
2. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (66%)
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. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (54%)
2. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (41%)
3. Niet, ik wil niet betrokken worden bij provinciaal beleid (24%)
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipMook & Middelaar, waarbij 86 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
1. Op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij:
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Op vraag "1.1 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?" kent 34% 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 8 toe.
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2 Over welke thema’s zou u graag lokaal willen meedenken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%
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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 (64%)
2. Milieu en duurzaamheid (53%)
3. Ouderenbeleid (52%)

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

Alles wat invloed heeft op mijn leefomgeving
Lob van Gennep
Sport en bewegen, Natuur en milieu, energietransitie
Veiligheid
Veiligheid.
Verkeersdrukte in Molenhoek
Verkeersveiligheid en verkeersbelasting
Zoals het weggeven van 50 HA grond voor begraven in de natuur

Toelichting
•
•
•

6.500 auto's per etmaal door een woonwijk geeft veel overlast en tast de leefbaarheid aan.
De gemeente Mook geeft nauwelijks tot geen antwoord op mailtjes. Telefoontjes idem dito.
Ondertussen maar roepen dat de burger meer betrokken moet raken? Laat me niet lachen.
(dit is niet alleen mijn mening maar die van de gehele wijk)
Meedenken met gemeente Mook heeft geen zin. Er wordt niets mee gedaan.
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3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen
meedenken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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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. Milieu (42%)
2. Verkeer en vervoer (40%)
3. Ruimtelijke ordening (36%)

Ander thema, namelijk:
•
•
•
•

Alles wat invloed heeft op mijn leegomgeving
Hef dit overbodige bestuursorgaan zo snel mogelijk op
Lob van Gennep
Oprechtheid, eerlijkheid en

Toelichting
•

3/4 van de burgers weet amper wat de provincie doet. Is alleen leuk voor erebaantjes.
Investeer in gemeentelijke herindeling!
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4. In hoeverre heeft u het gevoel dat de volgende
organisaties luisteren naar de mening van u als inwoner?

(n=76)
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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”. 44% 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 4% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 44%
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)

(n=76)
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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. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (67%)
2. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (66%)
3. Door deel te nemen aan een burgerpanel (37%)

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

•
•

Betrokkenen moeten individueel gehoord worden ipv groepen of panels. Dit geeft een
vertekend beeld doordat vaak alleen mensen met veel vrije tijd of met pensioen tijd hebben
daarbij te gaan. Ondernemers hebben geen tijd daarvoor en moeten zeker individueel gehoord
worden
Ik ben lid van een politieke partij
Ik ervaar vaak geen enkele medewerking vanuit de gemeente... Vaak hiermee te maken gehad
ALTIJD negatief vanuit de gemeente

Toelichting
•

Het blijkt allemaal geen bal uit te maken of je goede argumenten hebt of niet ze doen wat ze
willen. Ben zeer teleurgesteld hoe men met burgers omgaat. Overal heeft men het bijv. over
dat er meer groen moet komen. Wat doet mook? honderden bomen kappen, een joekel van
een gebouw midden in het dorp zetten etc. Het hart van Mook blijkt een hart van steen.
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•

Ik ben lid van de achterban van de DGP

•

Inspraak/ info avonden....laten we de verzinkerij van Mook eens nemen als voorbeeld.
Jarenlang in de nachtelijke uren geluiden waar je wakker van wordt. En nog steeds stopt de
gemeente haar kop in het zand. Bravo. Hoe wil je dan serieus genomen worden?
Ligt aan het thema en mijn betrokkenheid.

•
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6 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken
van) provinciaal beleid?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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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. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (54%)
2. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (41%)
3. Niet, ik wil niet betrokken worden bij provinciaal beleid (24%)

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

Onze provincie geeft niets om onze gemeente.

Toelichting
•

Geen ambities meer na 42 jaar ambtenaarschap
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipMook & Middelaar
De Lob van Gennep
Betrokkenheid
20 september 2019 tot 30 september 2019
86
10,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
1 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 ±10,5%.
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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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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