Publieke raadpleging onder de inwoners van Sittard-Geleen
over de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente
Sittard-Geleen
18 september 2019
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Samenvatting
Betrokkenheid
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. Het gemiddelde cijfer is 7,4.
Op vraag “1.2 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij de Provincie Limburg?” kent
26% van de respondenten een 7 toe. Het gemiddelde cijfer is 6,5.
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. Milieu en duurzaamheid (51%)
3. Parkeerbeleid (43%)
Aan de hand vraag "3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen meedenken?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Leefbaarheid (38%)
2. Milieu (37%)
3. Veiligheid (30%)
3. Zorg en welzijn (30%)
Op vraag "4.1 in hoeverre heeft u het gevoel dat uw gemeente luistert naar de mening van u als
inwoner?" antwoordt 11% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 60%
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 gehoord”. 45% 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 (71%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (48%)
3. Door deel te nemen aan een burgerpanel (38%)
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 (49%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (38%)
3. Niet, ik wil niet betrokken worden bij provinciaal beleid (27%)
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipSittardGeleen, waarbij 390 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Betrokkenheid
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. Het gemiddelde cijfer is 7,4.
Op vraag “1.2 op een schaal van 1 tot 10, hoe betrokken voelt u zich bij de Provincie Limburg?” kent
26% van de respondenten een 7 toe. Het gemiddelde cijfer is 6,5.
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2 Over welke thema’s zou u graag lokaal willen meedenken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=378)
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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 (63%)
2. Milieu en duurzaamheid (51%)
3. Parkeerbeleid (43%)

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

•
•
•
•
•

Asielzoekers
Ben ouder als tachtig jaar....laat de jongere generatie dit aankaarten.
Centrum beleid tav leefbaarheid binnensteden
Centrum management
Cultureel beleid
Cultuur
Cultuur, mn muziekonderwijs anders dan fanfare en harmonie.
Doe ik al met dit in te vullen en ik ben bij de SWraad
Doelgroepenbeleid huisvesting (jongeren, starters, ouderen)
Eigenlijk alles
Festivals / feesten / cultuur
Fietsstimulering, bescherming groen in de stad, klimaatbestendigheid
Financien
Geluidsoverlast door feestjes e.d. maar ook door gemeentelijk georganiseerde feesten!
Gemeente Sittard-Geleen zou ook een centraal punt moeten inrichten waar mensen terecht
kunnen met hun problemen. Nu is het vaak heel moeilijk om erachter te komen "wat er
mogelijk is" en ook "waar men daarvoor moet zijn. Mooi voorbeeld is het deze week
geopende TIP ( Tegels Informatie Punt ) in Tegelen
Gemeentelijke groenvoorziening
Gemeentelijke uitgaven
Gezien mijn leeftijd (78) niet meer
Godsdienst, opkomst islam
Groenonderhoud
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groenvoorziening
Groenvoorziening en faciliteiten burgers
Groenvoorziening laat buurt het regelen kan goedkoper en veel beter
Handhaving
Historie en cultuur
Hondenbelasting
Klimaat maatregelen
Luisteren naar de bevolking, en handelen. geen boetes, dat werkt niet
Mekaar helpen als de ander in de problemen komen.
Migratie - vluchtelingen - integratie (streven naar integratie individu/samenleving)
Openbare orde
Over alle thema's.
Overheid heeft geen oog voor de burger
Plannen voor Eigen buurt en omgeving
Saneren financiele situatie gemeente en totale herorientatie beleid
Sittard Geleen Born werkelijk 1 gemeente maken
Stoppen met die klimaat en CO2 hoax........verder....eerst onderzoek naar veiligheid 5g,
Uitstraling, exposure, van de stad
Veilheid
Veiligheid (2x)
Vergunninghouders/asielzoekers
Verkeer in de bebouwde kom
Woonomgeving

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De ambtenaren zullen proactiever moeten worden bij het bedenken van besluiten.
Tegenwoordig met alle communicatie middelen zou het makkelijker zijn om contact te leggen
met betrokkenen in een buurt.
Deze taak is door te gaan stemmen gedelegeerd aan de raad
Deze zake kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze grijpen op elkaar in zowel vanuit
oorzaak als de aanpak
Heeft naar mijn idee geen enkel nut.2 jaar geprobeerd maar werd niet gehoord
Huidige bestuurders zijn incapabel om deze gemeente te besturen en naar een hoger niveau te
tillen.
Ik ben als vrijwilliger actief en intensief betrokken bij TAALONTMOETINGEN en Taalcafé in
Sittard-Geleen (is genoeg voor mij)
Ik ben zeer benaderbaar om mee te denken. Niet bij vergaderingen (ik werk 90%), maar wel als
sparringpartner
Islam en het gedoog hiervan in de gemeente met betrekking criminaliteit
Onze bestuurders worden betaald om ervoor te zorgen dat wij in een goed leefbare en
verzorgde stad wonen. Het wordt tijd dat ze leren de tering naar de nering te zetten en niet
alleen maar denken aan geweldige prestigeprojecten.
Vrij parkeren in de winkelcentra. Nu trekt men naar Tudderen en de Macado waar vrij
parkeren is. Het huidige beleid maakt de stadscentra kapot.
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3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen
meedenken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=378)
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Aan de hand vraag "3 Over welke thema’s zou u graag provinciaal willen meedenken?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Leefbaarheid (38%)
2. Milieu (37%)
3. Veiligheid (30%)
3. Zorg en welzijn (30%)

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

Asielzoekers
Commissaris van de koning kunnen wegstemmen
Doe hier al aan mee o.a. door burgerpanel.
Euregionale samenwerking
Innovatie
Klimaat
Klimaat, energietransitie
Landbouw
Lokaal werken met migranten is voor mij inspanning genoeg (vrijw. werk)
Muziekonderwijs als onderdeel van onderwijs , ook voor volwassenen
Natuurbeheer
Over alle thema's.
Overheid heeft ook hier gen oog voor de burger
Politie moet meer bevoegdheid krijgen. Is toch van de zotte dat politie zo belaagd wordt en zij
zo weinig mogen doen.
Strategie: hie verder met de ontwikkeling v Limburg
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•
•
•
•
•
•
•

Verantwoord besturen en financiën uitgeven aan reële doelen
Vereenzaming van burgers die afhaken in deze maatschappij .
Vergunninghouders/asielzoekers
Voorzieningen regionaal bv zwembad/ dagstrand en openingstijden bij hitte
Werkgelegenheid
Werkgelegenheid.
Zie boven

Toelichting
•
•

•
•

De ambtenaren zullen proactiever moeten worden bij het bedenken van besluiten.
Tegenwoordig met alle communicatie middelen zou het makkelijker zijn om contact te leggen
met betrokkenen in een buurt.
Het zou nodig zijn om eens actiegroep op te richten, die het belang van windmolens
ondersteunt. Hier in Limburg houden allerlei kleine actiegroepen de windmolens tegen.
Zou niet zo maar moeten kunnen. In Duitsland doen ze ons iets voor wat betreft windmolens.
(maar die bruinkoolwinning deugt niet!)
Ook in provinciebestuur te weinig bestuurders met capaciteit om onze provincie naar
behoren te leiden. Gebrek aan objectief toekomst denken. Zitten bijna allen voor eigen ego en
niet voor de burgerbelangen.
Op mijn leeftijd ontbreekt de energie.
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4 In hoeverre heeft u het gevoel dat de volgende organisaties
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 11% van de respondenten: “Ik voel me voldoende of volledig gehoord”. 60%
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 gehoord”. 45% 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)
80%

(n=377)
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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. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (71%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (48%)
3. Door deel te nemen aan een burgerpanel (38%)

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

Aanspreken raadsleden, politieke partijen
Ambtenaren zoeken alleen maar naar problemen zodat het niet kan
Ben lid van Buurtpreventieteam en Wijkplatform. Wellicht op termijn méér interesse
Contact met bestuurders bevorderen .
Eenvoudiger contact tussen bestuurders en bewoners
Feedback na ingevulde enquêtes.
Het onnodig ziekelijk bouwen van winkelcentra in de binnen steden doe eerst iets aan
parkeertarieven en aan de leegstand. Renoveer waar mogelijk
Ideeenbus ( zie toelichting )
Meer transparantie en het sneller/eenvoudiger/makkelijker kunnen verkrijgen van informatie
via bijv. social media. Gemeentes moeten met de tijd mee
Referenda (2x)
Referendum
Referendum over grote gemeentelijke uitgaven
Sessies met leden van de gemeenteraad, dus niet expliciet burgemeester en wethouder.
Veel directer dan alle genoemde alternatieven
Verkeer en milieu
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•
•

Via de politiek heb ik er weinig vertrouwen in. Vaak is dit maar een baan voor de topfiguren.
Zullen zeker sommige met goede bedoelingen erbij beginnen.
Wethouder spreken. Ik heb nu Wethouder geilen gemaild, hij geeft geen antwoord !!

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actief invloed uitoefenen en meedoen heeft mijn hoogste voorkeur. Alleen maar luisteren en
ergens wat van mogen vinden is een zoethoudertje
Betrokkenheid van de burger werkt niet bij dit naar tradities van vriendjes politiek en dorps
handelend college.
Burgerpanel: 's avonds 1 x per 1-2 maanden in Sittard/Geleen
De gemeente kan meer initiatieven stimuleren om buurt schoon te houden of bijvoorbeeld het
groen te onderhouden.
De gemeenteraad heeft mandaat van de kiezer om beleid uit te stippelen, na vier jaar kan men
iets anders kiezen
Gemeente geleen doet toch wat ze wilt , als ik maar 100 euro heb kan ik er geen 1000 uitgeven
,
Gemeente moeten de diverse instanties die mee denken etc eens serieus nemen.
Organiseren diverse bijeenkomsten maar doen er daarna niets mee. Wijkplatforms zijn er
voor de sier om te zeggen kijk eens we hebben toch platforms waar je naar toe kan.
Graag enquêtes met inhoud en waarmee iets gedaan wordt. De laatste enquête over profiel
nieuwe burgemeester was te infantiel en nietszeggend.
Ik ben al lid van een lokale partij
Ik heb ook al geveld en een melding gedaan via de buiten beter app, tegenwoordig wordt
nergens meer op gereageerd!
Ik vul regelmatig dit soort enquêtes in maar krijg geen terugkoppeling. Gemiste kans. Men mag
mij ook altijd benaderen. Dat zou ik zelfs prettig vinden. Anoniem is niet nodig.
Ik wil hier op aanvullen dat ik webmaster en bestuurslid van lokale politieke partij SPA ben.
Ik zou best 3-4 jaar met een delegatie van de gemeenteraad een gesprek aan willen gaan van
hoe ik en mijn omgeving een aantal zaken ziet, zodat ze echt weten wat er speeld , en niet
alleen hun eigen sociale omgeving als referentiekader nemen
Mijn leeftijd
Moet ik eens over gaan nadenken.
Nog nooit een bijeenkomst meegemaakt die daadwerkelijk iets uitmaakte. Alleen geklets voor
de bühne
Onder voorbehoud van tijdsinvestering en ik wil absoluut geen deel zijn van klaaggroepen!
Zet ergens in de gemeente een ideëenbus neer waar mensen een idee in kunnen deponeren.
Dit zou dan beoordeeld kunnen worden en ook op gereageerd kunnen worden. Zelf heb ik een
keer een wethouder een idee voorgelegd waar hij ook enthousiast over was ( zou een grote
toegevoegde waarde voor het centrum van Sittard hebben ) maar er wordt niets mee gedaan.
Jammer. Zo'n ideeenbus kan ergens fysiek worden neergezet maar dit zou ook een "digitale"
bus kunnen zijn, hoewel dan welo weer een groep mensen "buiten de boot zou vallen".
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6 Hoe zou u betrokken willen worden bij (het maken
van) provinciaal beleid?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=375)
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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. Door mee te doen met een enquête/onderzoek (49%)
2. Ik zou graag op de hoogte blijven via online/offline media (38%)
3. Niet, ik wil niet betrokken worden bij provinciaal beleid (27%)

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

Ben zins afgelopen jaren actief in deze onderneming bezig.
Bij vragen met iemand kunnen praten
Door provincie als bestuurslaag op te heffen, dus via landelijke en gemeentelijke inspraak.
Ik wil gevraagd worden om een steentje bij te dragen
Referenda (3x)
Referendum
Referendum over grote uitgaven
Veel directer
Wanneer we eerlijke en oprechte mensen in de gemeente politiek zouden hebben zou dit
allemaal niet nodig zijn. Het eigen belang is groter dan het algehele belang. Ik ben een
poos van een partij geweest.
Zie toelichting bij gemeente.

Toelichting
•

Actief invloed uitoefenen en meedoen heeft mijn hoogste voorkeur. Alleen maar luisteren en
ergens wat van mogen vinden is een zoethoudertje
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit voelt toch al verder van mijn bed ...
Heeft geen enkel nut , beleid wordt door een paar personen de burgers door de strot geduwd .
Heeft geen enkel nut, net als bij de gemeente
Ik zou best 3-4 jaar met een delegatie van de gemeenteraad een gesprek aan willen gaan van
hoe ik en mijn omgeving een aantal zaken ziet, zodat ze echt weten wat er speeld , en niet
alleen hun eigen sociale omgeving als referentiekader nemen
Is eigenlijk een te ver van mijn bed show om te weten hoe je betrokken moet/wilt worden
Mijn leeftijd
Moet ik eens goed over nadenken.
Provincie staat jammer genoeg wat ver van de burger af!!
Statenleden moeten meer de provincie in en met burgers praten. Probleem: hoe organiseer je
dat?
Zie boven
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipSittardGeleen
Betrokkenheid
04 september 2019 tot 17 september 2019
390
4,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
18 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 ±4,9%.
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 4 september is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 11 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.

14

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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