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Deze onderzoeksresultaten zijn onderdeel van een Zuid-Limburgs breed onderzoek. De resultaten van heel
Zuid-Limburg kunt u hier downloaden.

Samenvatting
Gezondheid in de regio Zuid-Limburg
Op vraag "1 Hoe tevreden bent u met u met uw huidige gezondheid?" antwoordt in totaal 62% van
de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 21% van de respondenten: "(zeer)
ontevreden". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Tevreden".
Op vraag "2 Vindt u dat u gezond leeft?" antwoordt 54% van de respondenten: "Ja, gezond".
Op vraag "2.1 Wat doet u om gezond te leven?" antwoordt 92% van de respondenten: "Gevarieerd
eten".
Op vraag "2.2 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om ongezond te leven?" antwoordt 39% van
de respondenten: "Gebrek aan discipline". Eenzelfde percentage antwoordt "Gebrek aan geld".
Op vraag "3 Bent u op de hoogte van het project" antwoordt 92% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "4 Kijkende naar het thema gezondheid in uw omgeving, wat zou u graag op korte termijn
willen veranderen?" antwoordt 48% van de respondenten met een of meerdere aandachtspunten.
Op vraag "5 Wat kan er volgens u worden gedaan om dit aan te pakken?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Suggestie om jongeren onderwijs te laten volgen:".
Op stelling 6 'Het is een taak van onze gemeente om hun inwoners gezonder te laten leven'
antwoordt in totaal 43% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 21% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "7 Welke andere initiatieven kunnen we nemen om mensen gezonder te laten leven in onze
gemeente?" antwoordt 50% van de respondenten met een initiatief.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipSittardGeleen, waarbij 378 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Gezondheid in de regio Zuid-Limburg
Gezondheid is een thema dat blijvend aandacht vraagt. Uit cijfers van het Europese
statistiekbureau Eurostat blijkt dat Nederlanders behoren tot de Europeanen die hun
gezondheid een dikke voldoende geven.

1 Hoe tevreden bent u met u met uw huidige gezondheid?
(Met gezondheid wordt de algemene gezondheid bedoelt, zoals de lichamelijke en
psychische gezondheid).

Zeer tevreden

(n=378)
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Op vraag "1 Hoe tevreden bent u met u met uw huidige gezondheid?" antwoordt in totaal 62% van
de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 21% van de respondenten: "(zeer)
ontevreden". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Tevreden".

Toelichting
Zeer
tevreden

•

Ik sport veel, eet gezond en voel me gelukkig

Tevreden

•
•
•

76 jaar en nog altijd zonder medicijnen
Als 75-jarige lijd ik aan PHPD (= pijntje hier, pijntje daar)
Geen medicijnen

Neutraal

•
•

Aan het herstellen van een wipler operatie
Ben suikerpatient type 1. Het is de regelgeving van de overheid die vaak een
stok in het wiel steekt .
Hemelvaartsdag een netvliesloslating gehad en heb daar nog steeds de
gevolgen van.
In de eerste vraag staat een grammaticale spelfout; daarnaast is de vraag niet
erg duidelijk

•
•
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•
•
•

Ontevreden

•
•

Zeer
ontevreden

•

•

In vergelijking met veel andere mensen zorg ik heel goed voor mezelf maar als
er minder luchtvervuiling en minder omgevingsgeluiden zouden zijn, met name
's nachts, zou mijn gezondheid veel beter zijn.
Met mijn eigen gezondheid ben ik best tevreden. Ik maak me zorgen over de
ontwikkelingen, die in onze regio plaatsvinden, die een negatieve invloed
hebben op ons aller welzijn.
Mijn leeftijd in betracht nemend, (80) mag ik best neutraal aangeven, er zijn
wel wat mankementen,
maar alles gaat nog, hier en daar met wat beperkingen, maar ook dat mag.
Momemteel nasleep van auto-immuun ziekte. Daardoor nog niet in staat
normaal te funcfioneren.
Na Necrotiserende fasciitis te hebben overleefd in September 2014 niet meer
de oude geworden. kamp met veel problemen.
Helaas door een hartpompfunctie van 27% is een i.c.d. geplaatst en slik ik erg
veel medicijnen. Hierdoor is mijn actieve leven behoorlijk veranderd. Ik sportte
veel (dat is ook een voordeel geweest met de ziekte) en altijd aan het werk en
klussen. Dit is allemaal veel minder maar denk dat ik nog meer doe dan de
gemiddelde burger. Baal er enorm van maar geniet toch nog veel van het leven.
Mijn vrouw die zwaar hartpatiënt is, heeft 3 jaar geleden borstkanker gehad
maar heeft nu nog gezondheidsproblemen daardoor. Bovendien heeft ze
extreem veel last van hoofdpijn en kan ze vanwege rug/heupprobleem heel
slecht meer lopen. Zelf heb ik 3 jaar geleden darmkanker gekregen. Gelukkig is
de operatie wel gelukt en sta ik nog onder regelmatige controle. Maar daarbij
het ik Primair Progressieve MS hetgeen een behoorlijke zware wissel op het
leven heeft. Mijn vrouw en ik zijn allebei ruim 66 jaar. Echtpaar zonder
kinderen. En hebben dus geen mantelzorg hoewel daar wel regelmatig
behoefte aan zou zijn.
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2 Vindt u dat u gezond leeft?
(n=376)
Ja, erg gezond

6%

Ja, gezond

54%

Neutraal: niet gezond, niet
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Op vraag "2 Vindt u dat u gezond leeft?" antwoordt 54% van de respondenten: "Ja, gezond".

Toelichting
Ja, erg
gezond

•
•

Ja, gezond

•
•
•
•
•

Neutraal:
niet gezond,
niet
ongezond

•
•
•
•
•
•

Gezond eten en sporten. Wandelen in de natuur, fietsen.?lid zijn van een IVN vereniging. Lezen
Ik leef erg gezond maar op omgevingsfactoren heb ik geen invloed zodat mijn
gezondheid niet zo goed is als die zou moeten zijn. Ik maak mij zorgen over het
5G netwerk, ik vrees dat we er allemaal onder gaan lijden en een grote
achteruitgang qua gezondheid gaan beleven.
Doe mijn best maar door de gezondheid is sporten nog niet mogelijk maar ben
er wel aan het werken. Ook op de voeding letten we goed op veel vers, weinig
vlees en niet te van alles.
Doe mijn best, maar weet dat ik het sporadische te veel bier (met Carnaval) en
te veel vlaai (verjaardagen) moet bezuren.
Probeer slaap voldoende zo gezond mogelijk te eten beweeg voldoende
Sinds 1 maand als gevolg van suikerziekte
Vegetarisch en soms een visje en verder veel bewegen(meer dan 10000
stappen per dag)
Eten echt gezond, drinken geen alcohol, bewegen vaak vanwege de
beperkingen, helaas wat te weinig.
Het is mijn intentie gezond te eten en zeker ook mijn goede voornemen voor
2020!!!
Ik eet gezond maar sport door omstandigheden veel te weinig nu.
Ik weet dat ik 5-10 kilo lichter zou moeten zijn.
Kan gezonder
Mijn glucosewaarden zijn niet goed
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U geeft aan dat u gezond leeft.

2.1 Wat doet u om gezond te leven?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=227)
Goed slapen

65%

Gevarieerd eten

92%

Zorgen voor ontspanning

70%

Gezonde producten eten

72%

Sporten/ bewegen

74%

Voldoende water drinken

63%

Niet roken

77%

Goed op hygiëne letten

62%

Met mate of geen alcohol drinken

62%

Veel buiten zijn

51%

Niet te veel eten

52%

Vermijden van teveel stress

39%

Vitaminepillen slikken

31%

Ik doe niets voor mijn gezondheid

1%
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4%

Weet niet
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Op vraag "2.1 Wat doet u om gezond te leven?" antwoordt 92% van de respondenten: "Gevarieerd
eten".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Goed ventilatiesysteem
Heb een dwarslaesie
Ik eet biologisch, filter het drinkwater, gebruik geen suiker, geen koffie, geen granen en doe
yoga
Juiste supplementen
Persoonlijke ontwikkeling
Straling vermijden
Vegan leefstijl
Vegetarier, mediteren

Toelichting
•

Door mijn ziekte ben ik helaas niet in staat zoveel te bewegen als ik zou willen

7

•
•
•

Het is eng hoe zwart de filter van het ventilatiesysteem in 50 dagen wordt terwijl machine
denkt dat hij 180 mee moet kunnen gaan.... en ik kijk omdat hij door stof en dergelijke al
problemen begint te geven
Stress verminderen is erg moeilijk. Vaak niet in de hand. Bv naast ziekte financiële problemen.
Zie vorige
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U geeft aan dat u ongezond leeft.

2.2 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om
ongezond te leven?
(n=18)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Geen reden

6%

Gebrek aan discipline

39%

Gebrek aan tijd

28%

Gebrek aan geld

39%

Geen zin

22%

Mijn gezondheid laat dit niet toe

6%

Het is niet belangrijk genoeg

0%

Weet niet waar ik activiteiten kan
doen

0%

Anders
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Weet niet
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Op vraag "2.2 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om ongezond te leven?" antwoordt 39% van
de respondenten: "Gebrek aan discipline". Eenzelfde percentage antwoordt "Gebrek aan geld".

Anders, namelijk:
•
•
•

Down gevoel
Protest eten
Stress Ivm mantelzorg

Toelichting
•

Met diabetes moet je van alles rekening houden, helaas lukt dit niet altijd.
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Er zijn regionale verschillen in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat Zuid-Limburgers
ongezonder zijn. De zestien gemeenten, waaronder onze gemeente, willen daarom hun
inwoners gezonder laten leven en de gezondste regio worden van Nederland. Om dit te
kunnen realiseren is het project 'Zuid Springt Eruit' opgestart.

3 Bent u op de hoogte van het project 'Zuid Springt
Eruit'?
Ja, volledig

(n=374)
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Op vraag "3 Bent u op de hoogte van het project" antwoordt 92% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja, een
beetje

•

Had ik aan mee willen doen maar helaas was bij mijn echtgenote ineens weer sprak
van misschien opnieuw kanker. Achteraf gelukkig vals alarm.

Nee

•
•
•
•

Ik lees voor het eerst dat hebt project ‘Zuid Springt Eruit’ bestaat
Ik maak geen gebruik van social media, krant en ik kijk geen nieuws.
Is bij mij onbekend
Mooie initiatieven maar toch is dat een zaak van de burger zelf. Al de commercials
op tv over wat dan ook zal de betrokkenen / veroorzaker niet aanspreken of het
over gedrag gaat (o.a. vuurwerk/ asociaal gedrag/ voeding etc.) is weggegooid geld
en ergert de welwillende. Ga maar eens naar de school waar de ouders de kinderen
opwachten en bekijk hoe ze er uit zien, dan kan je toch niet anders van de kinderen
verwachten. (overgewicht / roken / slecht verzorgd / gsm gebruik)
Nog niets van gehoord.

•
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Het project 'Zuid Springt Eruit' gaat in op het thema gezondheid in de breedste zin van het
woord. Onderwerpen binnen dit thema zijn de levensverwachting, het onderwijs, de
armoede, de arbeidsdeelname, de fysieke gezondheid en de mentale gezondheid.
Op lange termijn focust men op het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van de jeugd. De
jeugd heeft immers de toekomst. Daarnaast kunnen er ook maatregelen worden genomen op
korte termijn.

4 Kijkende naar het thema gezondheid in uw omgeving, wat zou u
graag op korte termijn willen veranderen? (n=362)
Aandachtspunt(en) (48%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5G
Aandacht en hulp aan mensen met overgewicht, want hier ontstaan de meeste medische
klachten.
Aanvliegroute vliegveld
Actievere benadering van kwetsbare groepe mensen om activiteitenaan te bieden
Afbouwen Chemelot
Alert zijn op mensen van middelbare leeftijd en die singel en mogelijk eenzaam zijn. veel
activiteiten zijn gericht op jongeren of ouderen.. Maar moeders met pubers die er alleen voor
staan is weinig voor georganiseerd.
Algeheel rookverbod, strenger drugs en algohol beleid.
Arbeidsparticipatie naar vermogen voor uitkeringsgerechtigen en statushouders
Armoede
Armoede bij gezinnen aanpakken
Armoede,kennis van gezond eten, bewegen
Armoedebestrijding
Armoedebestrijding, waardoor betere voeding, gezondere leefstijl
Beperken luchtverontreiniging spoorwegemplacement en Chemelot
Betaalbaarder maken van gezonde keuzes
Betere fietspaden en wandelroutes, betere toegang tot zorg
Betere info wie je kan helpen gezondere keuzes te maken
Bevorderen dat kinderen en jeugd de natuur ingaan en gaan sporten
Bied voldoende (goedkope) sportmogelijkheden in alle wijken c.q. delen van onze stad.
Burgers goed informeren en initiatieven opstarten
Bv,opoplossen lachgas? belachelijk
Chemelot
Chemelot, eenzaamheid
Chemische industrie in de buurt
Chronisch zieken
Consumptiegedrag veranderen
Contact tussen mensen
Dat de mensen in mijn omgeving zich bewust zijn dat ongezond leven op termijn
onomkeerbaar slechte levensconditie tot gevolg kan hebben
Dat ouderen in eigen dorp gemeenschapelijk kunnen wonen
De jeugd bewust maken van de gezonde voeding en veel bewegen
De slechte luchtkwaliteit veroorzaakt door DSM
Diabetes 2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetis
Die zijn er genoeg. De jeugd heeft veel verleidingen van vet en suiker
DSM
Dsm uitstoot loku kunstofstank, lawaai van affakkelen
Erkenning voor bestaande problematiek
Gedrag en opvoeding van de jeugd, ze hebben nergens respect voor alleen voor eigen gewin,
wat de algemene tendens wordt in Nederland
Geluidsoverlast
Genoeg groente en fruit op scholen. Zonder dat dit op last komt van de ouders. Dit kunnen
sommige zich niet permitteren
Gewicht verliezen, betere conditie
Gezond eten en meer bewegen en dat de jeugd vaker buiten activiteiten doet.
Gezond eten op scholen en voldoende bewegen
Gezond eten voor leerlingen op scholen!!
Gezonde lucht - en geluidsomgeving. Teveel vlieglawaai, fabriekslawaai, autosnelweg en
slechte luchtkwaliteit.
Gezonde lucht en minder omgevingslawaai (zoals dat nare vuurwerk straks)
Gezonde school invoeren
Gezondere lucht, minder auto verkeer
Goede uitkering ook voorjongeren
Goedkope plekken/clubjes om te sporten, en voor de oudere jeugd ruime stageplekken om
werkervaring op te doen en te proeven aan de diverse arbeidstakken
Goedkoper maken gezonde voeding op werk en scholen
Gratis bewegingstoestellen , dat zie je vaker in Spanje
Gymnastiek op de scholen
Gymnastiek terug in alle onderwijs
Hangjongeren tot laat in de nacht
Het in de hand houden van de gevolgen van uitbreiding van de A2, Chemelotcampus,
introductie 5G netwerk etc. voor ons welzijn.
Het vliegverkeer, de A2 en Chemelot samen zorgen voor veel geluidsoverlast, slechte
luchtkwaliteit. Deze drie zijn van invloed op mijn nachtrust, stressniveau en op mijn
gezondheid. Dit moet niet meer worden! Verder het gevoel dat Geleen steeds onveiliger
wordt. Dit alles omgeving Augustinusstraat.
Hoge werkdruk
In de supermarkten zijn de gezonde producten duur en de ongezonde goedkoop.bv
frisdranken snoep alcohol
Inloopmogelijkheden voor jong en oud die behoefte aan contact hebben
Invloed windmolens leefomgeving
Je gezond verstand gebruiken
Jeugd en hulp aan gezinnen en dan niet alleen de kansarme gezinnen. Vooral in dorpen zijn er
weinig voorzieningen voor kinderen en jongeren
Jongeren meer betrekken in items welke voor hun belangrijk zijn
Kijk eens hoe zuyderland funktioneert.Zeer recent een schokkende ervaring opgedaan over de
manier waarop dit ziekenhuis uitbenadeld3 patiënten de deur uitgooit.
Kinderen lopen of fietsen naar school
Koffieshops,vervuilende lucht door verkeer en bedrijven
Kwaliteit van lucht ivm DSM en uitstoot
Lucht kwaliteit (2x)
Luchtkwaliteit (5x)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luchtkwaliteit m.n. vervuiling door houtkachels. Dit is voor longpatiënten en behoorlijke
belasting. Als je wilt slapen met een open raam kan dit niet door de stank.
Luchtkwaliteit verbeteren
Luchtkwaliteit, irt MAA, Chemelot
Luchtvervuiling (2x)
Mantelzorgers ontlasten, meer hulp voor minima. Ik merk dat mensen met echt weinig geld
zich schamen om in t openbaar bijvoorbeeld een voedselpakket moeten ophalen. Bovendien
schamen kinderen zich op school voor het feit dat ze uit een arm gezin komen.
Meer aandacht en ondersteuning van de jeugd in hun ontwikkeling naar een volwaardig lid van
de maatschappij.
Meer aandacht in buurten/wijken voor gezond leven. Samenwerking stimuleren tussen sport,
gemeente, onderwijs en welzijn.
Meer aandacht van de gemeentelijke overheid
Meer aandacht voor bewustwording van de invloed van eten op je gezondheid
Meer aandacht voor ouderen / alleenstaanden
Meer activiteiten om mensen in beweging te krijgen
Meer bewegen
Meer bewegen bij de jeugd
Meer bewegen voor kinderen en ouderen
Meer bewegen, gezonder eten
Meer bewegen/wandelen/fietsen
Meer beweging (2x)
Meer bomen en groen
Meer bomen planten
Meer bomen planten op plekken waar ze ook ongestoord kunnen groeien
Meer buiten speelfaciliteiten en deze onderhouden/schoon houden
Meer fietsen op korte afstanden
Meer groente.
Meer jongeren de kans geven om te gaan sporten
Meer tijd en aandacht voor de lunch op basisscholen.
Met name kinderen vanaf de basisschool weer laten zwemmen en sporten op school.
Mijn gewicht
Milieu zone verkeer
Milieu, luchtkwaliteit, fietsvoorzieningen verbeteren.
Minder fastfood aanbod voor kinderen en schoolmaaltijden met melk weer invoeren. Roken
verbieden in alle openbare ruimten en sportcomplexen
Minder roken, minder suiker, regelmaat
Minder snoepen
Minder suiker eten
Minder vliegverkeer
Mogelijkheden scheppen dat jongeren in de leeftijd van 15 t/m 27 jaar goed onderwijs volgen
en een baan krijgen. Iets anders zou inzoomen gauw niet weten. En dat alle jongereem gezond
leven
Om de jeugd weer meer te laten bewegen, weg van de spelletjes. Zou goedkoper sporten een
optie zijn. Voor de ouderen : mogen er meer “workshops” gegeven worden zodat de ouderen
ook meer de deur uit gaan !
Omdat er niet veel aanbod is, zijn de prijzen van diëtisten, personal trainers etc vrij duur.
Wellicht is hier iets aan te doen
Onderlinge verstandhoudingen tussen nederlamders en allochtonen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze aarde gezond houden
Op het tomdumopulin biki park meer acitivteieten zien w voor elk wat wils
Op school voorlichting geven
Opvang/begeleiding kwetsbare jongeren
Ouders moeten gezond leven en dat overbrengen op hun kinderen.
Parkeerkosten ziekenhuis
Parkeren garage ziekenhuis en invalidekaart
Prijs van gezond eten
Richten op jongeren
Roergebied duitsland ontmantelen
Roken
Roken en drinken
Roken verbieden
Rustbankjes voor ouderen te weinig
Sabic
Sabic moet minder fakkelen.
Schone lucht (2x)
Schone lucht en geluidsoverlast vooral in de nacht
Schoner milieu
Schonere lucht
Schoolmaaltijden
Sociale contacten
Speelruimte
Sport promoten en de sport accommodaties open houden
Sporten goedkoper maken voor ouderen
Stralingsbelasting minimeren !!!
Strenge controle vervuiling Industrie
Terecht kunnen in het ziekenhuis met mijn verzekering
Teveel overheidsgeld naar prestigeprojecten ipv naar de gewone burger. Hondenbelasting
afschaffen zodat ook lagere inkomens lekker buiten gaan wandelen
Thuiszorg t.a.v. Gehandicapten
Toegang tot de zorg
Toegankelijkheid van goedkoper gezonde voeding.
Uitstoot (broeikas)gassen
Uitstoot Chemie (DSM) verminderen
Uitstoot chemlot
Uitstoot en lekkages bij chemelot
Uitstoot vliegtuigen en voertuigen
Veiligheid op straat, gratis zwemles voor alle kinderen
Veiligheid/gezondheid rondom Chemelot
Vereenzamen van oudere en gehandicapte
Verplichte invoering 4-daagse werkweek
Vliegveld, Chemelot, 5G tegenhouden, stoppen met onkruidverdelger en glyfosaat verbieden
Voeding
Voldoende werkgelegenheid
Voorlichting op scholen. Verwerken in lespakketten. Preventie projecten via arts praktijk.
Voorlichting over gezonde voeding en levens stijl
Vuurwerk afsteken beperken tot alleen de periode dat het mag of helemaal niet meer. Dit
geeft dan veel minder stess bij de mensen
14

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuurwerkverbod
Wandelroutes
Wandelroutes aanleggen
Woningaanpassingen
Zinvolle en bewuste leefstijl
Zinvolle ontspanning voor jongeren
Zorgeloos kunnen opgroeien als kind.
Zorgen dat de lucht die onze levensader is niet vervuilt wordt door houtkachels in het winter
seizoen
Zuyderland

Er zijn geen aandachtspunten (10%)
Op korte termijn hoeven er geen maatregelen te worden genomen (11%)
Weet niet (31%)
Toelichting
Aandachtspunt(en):

•
•
•
•
•

•

Als je als oudere wil wandelen is het stimulerend om uit te kunnen
rusten onderweg.
Als we een goede toekomst voor de jonge mensen willen zullen we
moeten stoppen met economiesche belangen boven gezondheid te
stellen
Beter handeld worden door de medisch specialisten en de managers in
de zorg eruit gooien, die maken alles onnodig moeilijk.
De luchtkwaliteit dendert achteruit en blijkbaar is het produceren van
decibellen meer gewoon dan uitzondering. Beide zijn behoorlijk
ongezond, de 2e levert stress op
De luchtkwaliteit in Zuid Limburg is niet goed. Bij besluitvorming krijgt
dit punt onvoldoende aandacht ( het vergunnen van de mega
biovergasser op het Chemelot terrein is daarvan een goed voorbeeld. In
de discussie rond MAA zou het punt luchtwaliteit (en geluidoverlast) cq
leefbaarheid n het algemeen volwaardig meegenomen meoten worden
in de afweging. Helaas is dat nu nog niet het geval. De gemeente zou
zich op dit punt sterk moeten maken.
Gezond eten is vaker duurder dan ongezond (lees street-food). Dit moet
veranderen de prijs van street-food moet omhoog om zodoende
gezonde voeding prijsaantrekkelijker te maken.
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Helaas moeten we zeer regelmatig in het ziekenhuis zijn voor controles
en onderzoeken. De parkeertarieven zijn een zware molensteen om
onze nek. Zeker als je maar eén klein pensioentje hebt en alleen AOW. (
Mijn vrouw heeft geen pensioen) Daar zou toch een soepelere regeling
mogelijk moeten zijn. Je krijgt jaarlijks minder en de lasten gaan jaarlijks
omhoog. De extra AOW in 2020 gaat alleen al ruimschoots op aan de
hogere overheidskosten (belastingen), energie, en ziektekosten.
Wenselijk zou ook zijn dat mijn vrouw in aanmerking zou kunnen komen
voor een invalidekaart en het niet zover hoeft te komen dat ze helemaal
niet meer kan lopen. Naar de toekomst kijkend ziet het er voor ons
inktzwart uit. Nu moeten we ons lichaam verder "slopen" en straks
krijgen we geen hulp meer. Nu minder aanslag op het lichaam plegen
zou veel beter zijn.
In het huidige arbeidsstramien van 40-urige (5-daagse) werkweken staat
de werknemer teveel onder druk. Hierdoor blijven talloze taken en
verplichtingen liggen, en moeten deze in de 2 overige weekdagen
(weekeinden) worden afgehandeld. Hierdoor zijn werknemers verplicht
om ook dan hun welverdiende rust (herstelperiode) op te offeren,
waardoor deze onvoldoende zijn uitgerust bij aanvang van de nieuwe
werkweek. Zeker voor werknemers, met gezinnen, in ploegen- en
volcontinudiensten is dit ongezond. Het gevolg hiervan is een overdaad
aan stress, burn-outs en andere uitvaloorzaken. Maximaal 4x9 uur
werken geeft 1 dag extra rust, waardoor ook in de vrije tijd de
stressfactoren ernstig verminderd worden. Dit levert beter uitgeruste
werknemers op die beter presteren, gelukkiger zijn en dus gezonder.
Daarnaast kunnen gezondheidsbevorderende activiteiten als sporten en
recreatie beter worden ingepast en dit levert ook weer een positieve
bijdrage. Al-met-al een win-win situatie.
Kinderen hebben nog maar weinig binding met de natuur. Kinderen
zitten te veel binnen. Als ze spelen gaan ze naar overdekte speeltuinen.
Dan bewegen ze wel maar worden van alle prikkels druk en hyper. Bijna
alles is van plastic. Ouders zouden meer met hun Kinderen naar het bos
moeten gaan. Alle zintuigen worden geprikkeld in het bos.
Ouderen zouden meer moeten bewegen, zodat ze niet stijf worden.
Vooral de beenspieren zijn belangrijk om mobiel te blijven. Preventief
de zaken aanpakken is van groot belang.
Minder suiker en zout in levensmiddelen
Nog meer groen in de gemeente
Veel stank en geluidsoverlast.
Controlle op mensen die houtkachels stoken. Wordt veel rommel
gestookt.
Vuurkorven en barbecue in de zomer benemen je de adem.
Buurgemeenten hebben dit al verboden. Electrisch alternatief
voorstellen. Sittard zou kunnen aansluiten.
Ook stoken van nat hout met houtkachels is funest voor aanwonenden.
En draagt niet bij aan een gezonde schone lucht.
Ziekenhuis Zuyderland meer/betere aandacht ouderen op Spoed
Eisende Hulp
Geen beleid of landelijk beleid. Bv lagere btw op groenten en fruit en
gezonde niet bewerkte producten
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Uit een rapport van het project 'Zuid Springt eruit' komt naar voren dat 17,5 procent van de
jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 27 jaar in Zuid-Limburg géén baan en géén
onderwijs volgt.

5 Wat kan er volgens u worden gedaan om dit aan te pakken?
(n=350)
Suggestie om meer banen te creëren voor jongeren (37%):
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Als ouderen niet langer willen of kunnen doorwerken dan 65 jaar laat ze stoppen. Dan krijgt de
jeugd ook kansen
Ander regionaal beleid voeren door meer deskundigheid in huis te halen.
Apart loket voor deze doelgroep in richtenn
Bedrijven premie geven als ze banen scheppen
Betaalde stage plekken voor jongeren
Beter betalen
Betere aansluiting onderwijs
Betere aansluiting opleiding en de vraag naar gekwalificeerd personeel door bedrijven
Betere begeleiding naar werk, schoffelen voor de rest die niet wil
Betere voorlichting betreffende vacatures
Bij recht op een uitkering sturen zoals tuinonderhoud gemeente etc.
Bredere toekomst perspectief, gevrieerder aanbod
Combinatie werken met leren
Creëer banen waarin jongeren zich zelf kunnen ontplooien.
Creëer workshops en stages op plekken waar hun belangstelling naar uitgaat, ga met de
jongeren in gesprek en vraag wat zij ons te bieden hebben
De jongeren die een studie volgen meer un de praktijk laten werken.
De overheid heeft door de aow leeftijd op te rekken bereikt dat de werknemers langer blijven
doorwerken waardoor er niet voldoende instroom van jong personeel plaats vindt.Verhoog in
een regio met weinig werkgelegenheid de mogelijkheden om vervroegd uit te kunnen treden
voor oudere werknemers
De vraag is er misschien willen ze niet?
De werkgevers een bonus bieden om jongeren in dienst te nemen !
Deeltijdbanen
Dienstverlening promoten.
Een baan zonder 20 jaar ervaring als ze pas 20 zijn !!!
Eerst onderwijs en praktijkstages dan banen
Er moet overall naar de werkgelegenheid in limburg gekeken worden. Begrijp dat bijvoorbeeld
Sabic niet meer wil investeren. Op dat soort soort dingen moet de overheid letten en actie
ondernemen
Geen uitkering , 15 is nog leerplichtig en vanaf 18 jaar werken moesten wij ook
Geen vrijblijvendheid. Lichte dwang.
Goede begeleiding tijdens eerste baan.
Gym / bewegen voor ouderen in ons Puthöfke maar we moesten 37.90€ betalen voor 45
minuten dat is te kostbaar dus in oktober moeten opzeggen zo jammer
Haal meer en hoogwaardigere werkgevers naar deze regio
Het aanbod aantrekkelijker maken
Het onderwijs verbeteren
Hoger uurloon
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Ik denk dat er best wel banen zijn maar deze zijn zonder uitzicht op een vast contract. Vooral
in de techniek een grootprobleem. Jongeren dienen in dit opzicht een beter perspectief te
worden geboden
In de ict sector of de groenvoorziening het verwijderen van graffiti en
In een vroegtijdig stadium begeleiding aanbieden en helpen bij het maken van de juiste
beroepskeuze. Jongeren staan er te vaak alleen voor en realiseren zich onvoldoende wat nodig
is om in de maatschappij te slagen.
Inzetten in groenonderhoud
Jongeren die uitkering krijgen meenemen in de praktijk en zo opleiden. Dus, niet alléén op
school. Met baangarantie als ze voldoen en voldoende geleerd hebben .
Jongeren wanneer ze op de hogere scholen zitten verplicht mee laten lopen in bedrijven voor
een bepaalde periode
Jongeren worstelen met de beroepskeuze. Wie ben ik, wat kan ik wat wil ik. Organiseer
tussenjaren met zelfontwikkeling en stages bij bedrijven. Durven nieuwe wegen te
bewandelen door gebruik te maken van assessment los van opleiding
Laat bedrijven duidelijk maken aan de jeugd wat ze zoeken. Koppel dit aan het schooltraktaties
dat de jeugd moet doorlopen tav vervolgopleiding en werk
Laat hun ook vrijwilligers werk doen om ervaring op te bouwen
Laat ze meelopen in bedrijven. Laat ze proeven hoe het er aan toe gaat
Laat ze meelopen in een bedrijf
Laat ze op meerdere plekken enkele dagen meelopen snuffelen
Leer-werkplekken bij bedrijven; projecten van gemeenten, waterschappen e.d. in de omgeving
Leerwerktrajecten waarbij jongeren een beroep leren en geen inzet via het Participatiehuis bij
bv PostNL
Lonen omlaag
Marktwerking
Meer actieve begeleiding op jonge leeftijd. Meer de jongeren activeren door meer zelf
gekozen maatschappelijke stages te volgen
Meer begeleiding geven
Meer begeleiding voor jongeren
Meer kijken naar individu inplaats van diploma
Meer reclame meer gekd
Meer studie werkplekken realiseren en motiverende begrlrufing
Mensen een toekomst bieden dus uiterlijk na 2 jaar vaste aanstelling zodat men aan een
toekomst kan werken
Mensen vroeger met pensioen laten gaan die een zwaar beroep hebben
Met begeleiding?
Met jongeren in gesprek wat zij nodig hebben en wat de reden is dat ze geen baan hebben of
geen onderwijs volgen.
Met name in de zorg waar de lonen omhoog moeten
Militaire dienstplicht
Minder bezuinigen op onderwijs en zorg
Moedig initiatieven aan en beloon ze door ze te steunen (met coaching of een startlening)
Nederlanders eerst ( helaas voor "inreizigers"
Onderwijs koppelen aan baan.
Ook white collar, niet alleen blue!
Oorzaak aanpakken, subsidie voor bedrijven
Opleiding die aansluit op de praktijk
Opuitkering korten
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Ouderen eerder met pensioen
Ouderen met de vut sturen
Ouderen met pensioen sturen.
Pensioen leeftijd naar beneden
Positief motiveren. Niet bestraffen
Proefstages om erachter te komen wat iemand motiveert
Projecten zoals Procestechniek &MaintenanceLimburg stimuleren
Rokers betrappen en staffen
Snuffelstages zodat ze geinterreseerd raken
Stage plaatsen creeren met een kans op een contract
Stageplekken
Stimuleren werken met de handen timeerman/metselaar/stukadoor enz
Vanaf school de jongeren er al bij betrekken.
Verplicht aantal uren werken in bijv. verzorgingshuizen
Verplicht alles accepteren. Thuisblijven alleen voor chronisch zieke.
Verplicht quotum stagiares bij bedrijven en instellingenvoor
Verplicht stellen van werken voor je uitkering. Echt werk is er wel maar veel jongeren zijn te
luiehoorlijk perspectief biexen
Verplicht vrijwilligerswerk bij uitkering
Verplichten
Vrijwillgerswerk verplichten
Vrijwilligerswerk met behoud van uitkering voor het opdoen van werkervaring
Vrijwilligerswerk opzetten voor deze doelgroep met een kleine vergoeding
Werken in de publieke sector met behoud van uitkering
Werkgeverslasten verlagen
Ze vallen vaak buiten de boot qua salaris en ervaring
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Suggestie om jongeren onderwijs te laten volgen (43%):
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Aantakken op brainport / campus activiteiten
Aantrekkelijk maken met computers. Eigen tijden kiezen in overleg met docenten
Actievere begeleiding
Ander onderwijs, niet klassikaal
Baan garantie bij volgen onderwijs
Baangarantie geven
Basisbeurs
Basisbeurs ipv lening
BBL
Begeleiding
Beter onderwijs, niet dat pappen en nat houden, niveau MBO 1, leer ze eens lezen, rekenen en
schrijven dit niveau is schrikbarend, maar ze hebben niveau MBO
Beter voorlichting geven en laten zie van de mogelijkheden op voortgezet onderwijs
Betere begeleiding
Betere begeleiding en motiveren van de jeugd.Sneller ingrijpen bij probleemgevallen.
Betere controle en begeleiding
Betere onderwijsmethode. Geen vrijblijvendheid. Lichte dwang.
Betere voorlichting met nadruk op financiële voordelen
Biedt cursussen/scholing 'op maat' aan
Bij een recnt bezoek aan een vmbo heb ik begreoen dat het onderwijsaanbod wat betreft
praktijkgerichten banen gebrekkig is.
Bv techniek
Creëer onderwijs waarin jongeren zich zelf kunnen ontplooien
Cursussen aanbieden
Cursussen Zorg voor de Leefomgeving aanbieden, i.c. digitale verwerking van meetgegevens
tijdens patrouilles.
De ouders erover aanspreken en verantwoordelijk stellen
Dienstplicht herinvoeren
Dit is een hoofdtaak voor de ouders. Deze moeten veel strenger aangepakt worden wanneer
hun kind spijbelt.
Dit proces moet verbeteren of verhuizen
Door voorlichting en snuffelstages
Fatsoendelijk perspectief bieden
Financiele koppeling aan kinderbijslag en uitkeringn de kin
Geen werk dan een onderwijstraject
Geen werk/onderwijs, geen uitkering
Geleidelijkere leercurve
Gezondheid
Goed motiveren en uitleggen wat de consequenties zijn als ze geen opleiding volgen. Onder
betaalde werk en vaker last met gezondheid
Gratis!!!!!
Helpt niet !
Het behouden van jongeren binnen het onderwijs
Hoort bij de ouders
Idem
Idem als hierboven

20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeugd die extra ondersteuning nodig hebben die geven in het speciaal onderwijs. Geen veilige
thuisomgeving dan dat helpen op te lossen. Stimuleren om de omgeving prettig te maken
zodat ze ook aandacht voor school kunnen hebben zonder een hoop zaken eromheen.
Jongeren worstelen met de beroepskeuze. Wie ben ik, wat kan ik wat wil ik. Organiseer
tussenjaren met zelfontwikkeling en stages bij bedrijven. Durven nieuwe wegen te
bewandelen door gebruik te maken van assessment los van opleiding
Jongerenwerk laten helpen van bv piw
Kijk eens bij perron 045 en next step perron. Ik begrijp dat er goede resultaten zijn.
Klassen verkleinen, meer ndividuele aandacht
Koppel het krijgen van een uitkering de verplichting om onderwijs of cursussen te volgen. Laat
deze jeugd stage lopen in bedrijven zonder dat dat gekoppeld is aan een school.
Korter erop zitten, betere begeleiding
Laag Drempelig
Learning on the job, leerlingstelsel en practisch onderwijs herinvoeren
Leerplicht handhaven
Leerplicht verlengen en handhaven
Leg uit waarom het belangrijk is voor de toekomst. Jongeren als voorbeeld rolmodel
Lifetime Education & Coaching invoeren
Luisteren naar behoefte / eens jongeren en bredere / generieke methodieken leren, en niet
hele specifieke theorie die in de praktijk niet perse gebruikt wordt
Maak het onderwijs aantrekkelijker. Leer - werken lijkt me een goed idee
Maak onderwijs volgen lonend door te zorgen voor arbeidsplaatsen na afronding studie
Maatschappelijk bewustzijn
Meer aandacht en begeleiding in het vinden van de juiste opleiding die een jongere aanspreekt
Meer discipline, meer beroepen die banen garanderen (timmerman, tegelzetter etc
Meer geld in onderwijs stoppen.
Meer leerkrachten
Meer motieveren dat ze zonder diploma nergens aan de bak komen
Meer promoten ook al op de scholen
Meer stimuleren en op de basis school promoten.
Meer subsidie
Meer werkervaringsplekken
Met begeleiding!
Met een (start)kwalificatie zijn jongeren aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt
Motivierender onderwijs
Onbetaald vrijwilligerswerk laten doen.
Onder begeleiding van coaches
Onderwijs dat aansluit bij de jongeren.
Onderwijs goedkoper maken
Onderwijs moet beter, terug naar de basis.
Onderwijs verplichten tot latere leeftijd
Ouders korten op uitkering/ meer belasting betalen
Ouders verantwoordelijk stellen.
Ouders wijzen op hun aandeel daarin!
Perspectief bieden, aansluiten op wensen (meer praktijk gericht met uizicht op werk),
intensievere begeleiding en aantrekkelijke beloning
Praktijkleren promoten (via SBB)
Praktijktrainingen/opleidingen bij bedrijven
Praktisch scholen, theorie en praktijk combineren
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Regeling in uitkering opzetten
Snuffel opleiding, enkele weken. voor hen die het echt niet weten
Start opleidingen om laagdrempelig jongeren voor te bereiden op banen in regio.
Stel onderwijs gratis beschikbaar en geef jongeren de kans om kennis te maken met meerdere
vormen van beroepsonderwijs
Stimuleer jongeren door met ze in gesprek te gaan en te vragen wat ze nodig hebben
Technische vakken, goed nederlands schrijven en spreken.
Terug laten keren naar het onderwijs
Toekomstperspectief bieden
Uitvallers verplichten studie of werk
Vergoed vanuit de overheid en geen studie lening
Verkeerd onderwijs
Verplicht naar school, anders geen uitkering
Verplicht vrijwilligers werk
Verplichting tot 18 jaar
Via de werkgevers de kans geven om een gerichte opleiding te volgen.
Vmbo aantrekkelijker maken
Volg de interesse van de jongeren ipv iets op te leggen
Vooral beroeps onderwijs, misschien binnen bedrijven?
Werken of leren, niets doen is geen optie, voor wat hoort wat, dus ze min of meer dwingen
Wordt leerling bij een zorginstelling
Zie banen creëren
Zie toelichting
Zo vroeg als mogelijk signaleren , probleem in kaart brengen , motiveren en optimale
begeleiding
Zorg ervoor dat de jeugd een doel heeft bij de basisopleidingen anders dan alleen het diploma.
Laat ze meer gebruik maken van hun talenten en val ze niet lastig met lessen die ze niet willen
gebruiken in hun toekomst. Koppel dit sneller aan praktijk. Zeker voor jongens.

Er hoeft niks te worden gedaan (3%)
Weet niet (41%)
Toelichting
•
•
•

•
•

Als deze doelgroep profiteert van een uitkering, deze flink minderen of er vrijwilligers werk
voor in ruil vragen. Niks doen als je dat wel kan is geen optie
Als jongeren op deze leeftijd geen onderwijs meer willen/kunnen volgen, is dit geen probleem.
onze maatschappij heeft ook een grote behoefte aan ongeschoolde krachten.
begeleiden is en blijft een noodzaak, ook als deze zijn opgenomen in het arbeidsproces.
Als jongvolwassenen doormiddel van gesprekken laten inzien wat het effect van een diploma
voor hun betekend in de toekomst. Zelfredzaamheid, financiële stabiliteit. Daar in tegen wat
de consequenties kunnen zijn als ze geen opleiding volgen. Dan zijn ze afhankelijk en is de stap
naar criminaliteit kleiner. ( makkelijk en snel geld verdienen door dealen of inbraak). Ik merk
dat op mijn werk in de gevangenis. De meeste jongeren zijn drop-outs en slecht gemotiveerd.
Bepaalde jongeren eerder "aan de Hand" nemen
De mentaliteit van de jongeren zal moeten verbeteren ...... er zijn toch honderdduizend en
meer open staande vacatures !!!
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De nadruk ligt vaak op het niet belonen van positief gedrag. Wel het bestraffen van minder
gewenst gedrag, bijv. korten op uitkering.
Deze antwoordmogelijkheden van zijn hetzelfde als het antwoord op de vorige vraag
En extra aandacht voor werken over de grens (frans en duits beheersen)
Er moet ook eens hader opgetreden worden tegen jongeren. Men moet het maar goedvinden
dat men teveel drinkt, drugs gebruikt, lachgas, etc. En wij ouderen hebben het volgens de
politici tegenwoordig gedaan omdat wij ( na ons levenlang hard te hebben gewerkt ) nu te
duur voor de maatschappij zijn.
Eventueel vrijwilligerswerk laten doen
Hogere eisen stellen en niet alleen kijken naar werkgelegenheid.
Ik ben een voorstander van het invoeren van een Lifetime Education & Coaching systeem.
Daarin dient intensieve begeleiding qua educatie op basis van competenties en mogelijkheden
en begeleiding naar arbeid op basis van dezelfde voorwaarden voorop te staan. Het zonder
afgeronde opleiding op zoek moeten gaan naar een baan dient daarmee te worden
voorkomen. Je begint aan een doordacht en besproken opleidingstraject met vooraf
uitgestippelde loopbaandoelen. Vanuit je opleiding rol je in de beoogde baan. Daarin blijf je
jezelf een levenlang bijscholen. Ook worden daar mogelijkheden tot doorstroom naar een
andere functie bij betrokken. Ook wijzigingen in persoonlijke omstandigheden zoals
ouderdom, lichamelijke klachten en dergelijke worden meegewogen om eventuele
doorstroom naar beter passende functie worden daarbij telkens betrokken. Op deze wijze hou
je kennis en ervaring binnen de arbeidsmarkt, voorkom je uitval (werkloosheid) zoveel
mogelijk, en kun je inspelen op problemen en tekorten binnen bepaalde arbeidstakken. Ook
betrek je hierin gezondheids- en preventie aspecten, zodat hierin optimaal resultaat uit
behaald wordt.
Ik ben hiervan niet genoeg van op de hoogte wat aan dit probleem gedaan wordt.
Ik ben niet op de hoogte van wat er nu al wordt gedaan
Ik dacht dat men tot 18 jaar leerplichtig was tegenwoordig. Dus dan dwingen een opleiding te
volgen. Daarna kan men weinig doen, geeft men ze geen uitkering worden ze crimineel. In
feite zijn die jongeren die niet uit zichzelf aan hun toekomst willen werken toch al verloren...en
zullen hun hele leven blijven hangen in de bijstand, die willen niks..
Ik denk dat deze jongeren tot een bepaalde groep behoren....dus deze zul je niet aan het werk
krijgen! Misschien korten op uitkering?!
Ik denk dat een geleidelijkere leercurve een punt kan zijn. Nu moeten kinderen al rond hun 12
beslissen welke kant ze op gaan met leren. Zou je een langere brugklas periode kunnen
instellen (2-3 jaar) en dan pas een voortgezet onderwijs of beroepskeuze planning te maken,
vallen misschien minder jongeren tussen wal en schip en zal de onderwijs verplichting
toenemen tot je 20 levensjaar.
Individueel traject maken per "kop"
Jongeren weten wel wat ze willen maar zien niet hoe ze dit kunnen bereiken in een economie
waar je niet veel te kiezen hebt wat je kunt gaan doen. Creëer een nieuwe markt voor en door
de jonge mensen
Kinderen net als vroeger bewuster opvoeden en niet leren dat alles maar kan
Meer aandacht voor jongeren.
Meer investeren in jongeren en minder in (grote) bedrijven.
Ouders meer betrekken, hebben toch ook een zorgplicht
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Probleem gestuurd onderwijs. Oplossingsgericht leren denken. Meer uitdaging bieden binnen
het onderwijs. Ervaringsgericht onderwijs aanbieden.
Beter kijken naar persoonlijke kwaliteiten van de jongere en daar op aansluiten.
Van groot belang zijn ook aandacht voor de levenslessen, sociale vaardigheden en assertiviteit.
Aandacht voor zelfstandig wonen!
Wat komt er allemaal bij kijken?
Veel jongeren die zelfstandig gaan wonen raken in de problemen of hebben schulden en gaan
weer terug naar de ouders.
Ze kunnen soms moeilijk inschatten wat zelfstandig wonen inhoud.
Het drugsprobleem op scholen??
Schoolverlaters staan ver van de praktijk, kunnen "weinig"
Uiteraard zelf het goede voorbeeld geven en goed gedrag belonen. Niet leren of werken, dan
ook geen geld. Leren en werken, vooral in techniek en zorg promoten en goed salaris in het
vooruitzicht stellen. Stageplaatsen werven en stagevergoeding verplicht stellen.
Veel jongeren hebben psychische problemen of zijn anders beperkt en (durven hier niet voor
uit te komen), zijn erg beinvloedbaar. Hier zou veel meer aandacht aan geschonken moeten
worden!
Veel jongeren moeten al heel vroeg een keuze maken wat zij willen gaan doen. Hebben echter
nog totaal geen idee. Voordat ze keuze moeten maken, meer bij bedrijven laten kijken/ervaren
wat het werk voorstelt en welke opleiding daar voor nodig is.
Ook 1e en eventueel 2e jaar ruimte geven voor overstap zonder dat ze helemaal van voor af
aan moeten beginnen (horizontaal overstappen)
Wat is de combi van geen onderwijs en baan versus gezondheid in deze.
Ik weet niet wat de reden is van geen onderwijs en geen baan, m a w kan dit niet beoordelen u
verrast mij hiermee.
Er zijn vele vacatures, waarom worden deze jongeren daar niet ingezet (verplicht).
Zie vorige toelichting
Zoveel procent? Zitten daar ook jongeren bij die vrijwillig een jaar gaan backpacken? Daar
hoeft nl. Niks voor te gebeuren..
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6 'Het is een taak van onze gemeente om hun
inwoners gezonder te laten leven'

(n=352)

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

Zeer mee eens

10%

Mee eens

33%

Neutraal

36%

Mee oneens

16%

Zeer mee oneens

5%

Weet niet

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Op stelling 6 antwoordt in totaal 43% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
21% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Gezondere inwoners zal uiteindelijk positieve effecten hebben op de gemeente
zelf. Het verlaagt de kosten die uitval (uitkeringen ed.) met zich meeneemt.
Gezondere inwoners zijn gelukkigere inwoners, dus de band met de eigen
gemeente, die hierin actief een bijdrage laat zien, zal hechter worden. Nieuwe
initiatieven kunnen extra bedrijfsleven trekken wat meer banen oplevert. Ook kan
de gemeente zelf diverse projecten in het leven roepen om de gezondheid van
burger en gemeente te verbeteren.

Mee eens

•

Andere mogelijkheden hiervoor, heb ik niet. Onderstaand is zeker een goed
initiatief
De gemeente kan positieve reclame maken. Mensen zijn beïnvloedbaar. Mensen
moeten een beloningssysteem krijgen bij goed eten. bv iedere dag fruit 10 cent
bonus. groente idem. Bij roken en alcohol min punten Met een volle kaart bv
bonus van 2 euro
De mens moet zelf gemotiveerd zijn om gezond te leven. Wat wel kan helpen is
gezonde voeding goedkoper maken en ongezonde duurder dmv belastingen en
sporten promoten en meer toegankelijk maken voor iedereen. Ook mensen met
weinig geld moeten kunnen sporten. Laat alle kinderen en jongeren gratis sporten
zolang ze nog scholier zijn en een opleiding volgen.
Een Gemeente heeft een voorwaarde scheppende taak en kan het geld beter
uitgeven aan preventieve maatregelen m.b.t. de gezondheid van Burgers. Dit is op
de lange termijn stukken goedkoper.

•

•

•
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Neutraal

•

•
•
•

•
•

•

Fijnstof en andere zooi in de lucht bijvoorbeeld....
Het is een taak van de ouders, maar ondersteuning is hard nodig. Veel ouders
weten het zelf niet. Start bij de consultatie bureaus en verwerk voorlichting via
scholen. Maak de gezonde producten goedkoper en ongezonde voeding duurder.
Het is geen 'dwingen' maar meer de randvoorwaarden maken. zoals beter
openbaar vervoer en fietswegen en minder auto stimulans b.v.
Hoeft geen of weinig geld te kosten (is er toch niet), maak kan via vergunningen,
voorlichting en controle van instituties.
Ik ben het mee eens. Maar het is ook de verantwoording van de inwoner.
Ik heb via de praktijkondersteuner de tip gekregen om via Healthy Life in Buchten
mee te doen aan een project om meer te bewegen en gezonder te leven. Dit
project wordt volgens mij gesubsidieerd door de gemeente en de provincie.
Mensen van de bank af krijgen door programma’s die niet meteen gaan over
sporten en voeding... denk aan boodschappen halen gecombineerd met lopen of
fietsen. Kooklessen ipv dieetlessen. Maak het iets wat mensen willen ipv moeten.
Ons gemeentebestuur moet zorgen voor het welzijn en daarmee ook de
gezondheid van de inwoners. Hierbij moet een reeële afweging gemaakt worden
tussen economische belangen en de effecten voor de inwoners op hun
gezondheid.
Tav informatieverstrekking en sociale hygiëne en bieden van voorwaarden zoals
veiligheid.
Voorlichting op allerlei manieren
Wederom met betrekking tot controle en handhaving voeren betreffende de
uitstoot stoffen DSM
Zeker niet uitsluitend, de inwoners zelf moeten er ook iets aan doen.
De gemeente moet voorwaarden scheppend zijn. Bewoners kiezen uiteindelijk
zelf. De gemeente mag wel iets sturen, maar is niet verantwoordelijk voor
individuele keuzes. Supermarkten, scholen zullen hun snack- en snoepwaren niet
zo verleidelijk moeten plaatsen. Ongezond eten zou ontmoedigd moeten worden.
Gezond eten aangemoedigd.
De verantwoordelijkheid ligt ten alle tijden bij de mensen zelf
Deels mee eens. Het is aan de persoon zelf om gezonder te kunnen leven, maar
gemeente moet wel de mogelijkheden bieden.
Dit is een taak van ons allen maar we hebben wel de gemeente nodig om ons te
steunen daar waar de inwoners het nodig hebben. Samen om tafel gaan zitten en
luisteren naar elkaar zodat we niet uit eigen belang gaan praten maar in ieders
belang
Een gemeente moet kansen en mogelijkheden bieden om gezond te kunnen
leven. Dit ook stimuleren. Het is de taak van de burger om die kansen te pakken.
Elk individu is zelf aansprakelijk over hoe gezond hij of zij wenst te leven. Het is
wel zo dat het de personen die een kleine beurs eigenlijk een vergoeding of
subsidie dienen te krijgen als zij een gezonder levensstijl willen na leven zoals een
abonnement voor sportgelegenheden. Er kan ook gekeken worden naar
groepstrainingen in de buurthuizen etc.
Gemeente moet betaalbare faciliteiten bieden en dat breed propageren ook op
scholen. Jongeren moeten dan uiteindelijk wel zelf de keuze maken.
Wel zou het heel goed zijn als er weer begonnen wordt met school zwemmen. 2
ledig voordeel/ Kinderen leren weer zwemmen en het is gezond.
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Gezondheid is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de mensen zelf;
daarna vooral van ouders.
de (basis-) school heeft meer dan genoeg te doen. Ouders aan de bak !
Je hebt als inwoner in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen
gezondheid en die van je naasten. Als de overheid daar bij kan helpen is dat mooi
meegenomen!
Opvoeding, educatie, begeleiding waar nodig en natuurlijk de armoedeval
voorkomen en mensen die in de penarie zitten goed ondersteunen!
Rol van de gemeente is om inwoners te stimuleren om gezonder te gaan leven,
dat kan middels allerlei kanalen
Weet niet of het een taak van gemeente is
Grotendeels eigen verantwoordelijkheid van mensen zelf
Het is wel de taak om te faciliteren.
Onze gemeente kan zichzelf qua organisatie, besttu en financiën nog niet eens
gezond maken laat staan dat zij zich met anderen gaat bezighouden. Dat is vragen
om ongelukken.
Overheid kan stimuleren, maar is geen hoofdtaak
Scholen hebben al veel op hun bordje in mijn optiek helpen losse projecten
niet..zo kregen onze kinderen ooit een bidon om meer water te drinken nu een
dik jaar later vraagt er niemand meer om...fit soort initiatieven hebben alleen zin
als ze door school gedragen worden
De gemeente heeft al taken genoeg. Is je persoonlijke verantwoordelijkheid om
iets voor je eigen gezondheid te doen.
Het is aan de inwoners zelf of ze gezond of ongezond leven, wat de gemeente kan
doen is goede accomodaties zoals sporthallen, zwembaden en sportvelden. Maar
die zijn ze aan het centraliseren en dat is ongezond. Bijvoorbeeld een zwembad
voor de gemeente in Geleen dan kun je de mensen uit voormalig Born vergeten.
Het is ieders eigen verantwoordelijkheid. Bij jonge kinderen zijn de ouders de
eerstverantwoordelijke. Je kunt niet alles afschuiven naar gemeente of regering.
Motiveren, stimuleren, gratis opties aanbieden ok. Maar geen dwang en controle.
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De ambitie om te komen tot meer Gezonde Scholen maakt onderdeel uit van het project 'Zuid
Springt Eruit'. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan
gezondheid. Daarnaast kunnen er nog andere initiatieven worden genomen om de gezondste
regio te worden.

7 Welke andere initiatieven kunnen we nemen om mensen
gezonder te laten leven in onze gemeente? (n=347)
Initiatief (50%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbieden sportabonnementen aan mensen met lage inkomens
Aandacht blijven geven via nieuwsbrieven en gemeentelijke websites en wijkplatforms
Aanpakken fijnstof
Alleen maar gezond eten in de kantine te koop. Energy blikjes 21+
Armoede bestreiding van onze inwoners
Armoedebestrijding (2x)
Artsen en verzekeraars zouden aan een bonus malus systeem kunnen gaan werken. Hoe
gezonder men leeft hoe lager de premie en omgedraaid
Auto thuis laten,lopen of fietsen
Autoverkeer terugdringen ten gunste van voetgangers en fietsers
Bedrijven ook het goede voorbeeld laten geven ,omdat inwoners zich serieus genomen voelen.
Dit als basis
Beloningssysteem maken
Beschikbaar stellen van middelen
Betaalbaar bewegen voor jong en oud
Beter voor jezelf leren zorgen: goed eten, bewegen en juiste mindset, dit is op persoonlijk vlak.
Wanneer we zorgen voor een rustige en schone omgeving worden we allemaal gezonder.
Beteren fietspaden.
Bewegen onder begeleiding voor alle leeftijden, workshops gezond en lekker koken
Bewegen samen zijn. Ik doe daar alles aan voor ouderen Puthöfke
Bewust de stralingsbelasting te minimeren.
Bewust maken en hoe zit het bij deze gemeente met 5G?
Bied genoeg buiten recreatie aan. Organiseer een algemene sporttas waarbij mensen kennis
kunnen maken met andere sporten
Bijstand mensen financiële steun geven die ziek zijn en te kort komen aan gezonde voeding
Blijven insteken op basisonderwijs
Burgers zelf wijzen op gezond leven
Buurt huizen/centrum voor bijeenkomsten
Campagne voeren
Chemelot staat op 4 van de vervuilers
Collectieve zorgverzekeringen met beloningsysteem
Daklozen en zwervers onderdak en verzorging bieden
De leefomgeving van de burgers gezonder te maken.
Dit behoort de burger toch zelf aan te pakken maar de gemeente moeten het ongezonde niet
faciliteren
Draai de vervuilende industrie in onze nabijheid de nek om. Pak DSM eindelijk eens aan met
die uitstoot
Drugsgebruik en alcoholverbruik verminderen
DSM veel strenger controleren
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Een groot complex waar zowel jong als oud kan sporten
Een sociale dienstplicht, voor iedereen in de leeftijd tussen 16 en 20 jaarrr iedreen
Een soort v mentor voor arme gezinnen inzetten. Mantelzorgers belonen
Eerder laten kennismaken met gezonde voeding
Eigen verantwoording
Eugene verantwoording
Eventueel kortingen bij sportclubs en dergelijke.
Financieel betere situatie laten verkeren
Financieel voordeliger maken van gezonde keuzes
Flayeren. In de media schrijven.
Frtuit aanbieden op de scholen
Geen lozing van kerosine meer
Geen snacks, snoep ed in de kantine
Geluidsoverlast aanpakken
Gemeenschappelijke groente tuin, voedselbos
Geven van goede voorlichting over gezondheid en welzijn op de scholen en de scholen
hiernaar laten acteren.
Gezamenlijk voedseltuinen
Gezond eten goed koper maken
Gezond eten goedkoper maken dan fastfood
Gezond eten moet goedkoper worden dan ongezond eten
Gezond voedsel in de cantine
Gezonde Lokale! voeding goedkoper aanbieden
Gezonde schoollunch
Goed informeren wat de risico's zijn als men ongezond leeft.
Goede voorlichting
Goede voorlichting, ook in diverse talen. niet iedereen spreekt nederlands
Goedkoper maken gezonde producten
Gratis events met laagdrempelige en leuke actieve bezigheden organiseren, maak bewegen
leuk en adviseer over bijvoorbeeld drugs en seks
Gratis of goedkoop sporten
Gratis sport aanbieden
Gratis sporten
Haal alle ongezonde snacks uit de school, meer reclame voor fruit, sport en in het algemeen
gezond eten.
Heel moeilijk. In mijn werk moet ik mensen motiveren om gezonder te leven en dat lukt
vooral goe dal er al klachten bv hoge bloeddruk enz zijn, Dan raken mensen wel gemotiveerd.
Jonge mensen zullen het meest op school, door vrienden worden . Van jongs af aan op school
projecten staten over voeding
In alle wijken : opruimen van plastics etc uit het struikgewas.
In ieder geval het zwembad in Sittard behouden!
In publieke ruimtes ongezonde zaken vermijden
Inrichten openbare moestuinen/ buurtsportprijecten
Investeren in toekomstbestendige sportparken
Ja kan voorlichten en zaken aanbieden maar mensen moeten toch zelf de motivatie voelen om
hieraan deel te nemen. Dwingen kost alleen maar geld en je bereikt er niets mee!
Kijk een naar de gemeentes Budel en Leende
Kijken naar de minima
Kooklessen op school en minder vlees eten
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Korting op sporten?
Korting sport
Laagdrempelige activiteiten organiseren zoals samen wandelen, koken of eten
Laat ouderen gratis sporten - sportschool - eenzaamheid is weg - zorgkosten gaan omlaag
Leer ouders koken
Maak bekend wat jullie gaan doen vergeet ook de pubers niet
Maak bij de school een groente tuin
Maak fietsen aantrekkelijker, door betere doorstroming bij de stoplichten en betere
fietspaden
Maak het centrum eens gezellig, aantrekkelijk en motiveer mensen daar. En laat dit uitvoeren
door chronische steuntrekkers onder begeleiding.
Maak sporten mogelijk voor jong en oud, bijdrage in de kosten om te sporten
Maaltijdpakketten met korting
Media aandacht voor voeding, sport en beweging. laagdrempelingermaken door bijv opendeur
te houden bij instanties die meer kunnen vertellen en tonen over gezond eten.. ook voor
gezinnen met minder inkomen
Meer aandacht voor bewegen bij 'lager opgeleiden"
Meer aandacht voor sociale projecten. Verbinding tussen mensen onderling
Meer betrokkenheid van de burger
Meer bewegen in de natuur
Meer bewust bezig zijn met preventie van mentale gezondheid (bv MHFA trainingen aan
burgers)
Meer bomen planten.
Meer groen en wandelpaden aanleggen
Meer groen! Sporten voor iedereen betaalbaar maken!
Meer mogelijkheden bieden tot kennis maken met sporten. Meer sportfaciliteiten regelen.
Meer natuur en wandelpaden creeeren.
Meer plekken kort in de buurt van burgers waar bewegingsprogramma's worden aangeboden.
Zowel voor jongeren als ouderen en voor een betaalbare prijs zonder abonnementen
Meer subsidie naar laagdrempelige sport, en meer aandacht in media voor georganiseerde
initiatieven door sportverenigingen
Meer voorlichting en meer betaalbaar laten zijn
Meer wandelevenementen, fietstochten, wandelen met ouderen in rolstoelen, stoplichten
meer voorrang geven aan fietsers, meer aandacht voor gezonde voeding op scholen,
houtkachels verbieden (slechte luchtkwaliteit is hier toch al met de dsm), meer groen in de
stad (daken)
Mensen beter opleiden en niet alleen plezieren, gezond denken en respect bij brengen laten
we daar mee beginnen
Met name in de sociaal maatschappelijke hoek kunnen initiatieven ontplooid worden, die
bijdragen aan welzijn en dus gezondheid
Milieu bewust in combinatie met buiten zijn. Jeugd laten opruimen in de omgeving van school,
winkelcentra. Bij verzorgingshuizen, buurthuizen met ouderen samen moestuin bestieren.
Minder fast food ketens; fietsen niet bij station stelen door gemeente zelf
Minder uitstoot door fabrieken
Niet alleen gezonde scholen, maar ook gezonde sportkantines
Niet alleen scholen maar benader ook de ouders
O.a. gratis sporten aanbieden.
Omgaan met geld en tegenslagen. Bewustwording eigen handelen

30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek de luchtkwaliteit die door DSM verpest wordt en zeg niet dat het wel meevalt. Doe
er nu eens iets aan.
Ongezonde levensmiddelen zwaarder belasten, groente e.d. goedkoop
Op jonge leeftijd bewust eten: minder vlees, meer groenten en fruit
Ouders informeren
Ouders meer aanspreken op opvoedingsverantwoordelijkheid
Over voeding leren op school
Peojecten opzetten waar m.n.vrijblijvend naar toe gegaan kan worden
Promoten van Geheime Tuinen van Sittard en Schwienswey, en zo meer wandelen
Reclames voor snoep en chips en alcohol weren van reclameborden
Samen koken in de wijk en laten zien dat gezond ook lekker kan zijn.
Ontmoetings/wandelgroepen/ yoga mindfulness
Schoolzwemmen invoeren ! Desnoods een school ontbijt invoeren.
Schrappen van suikerhoudende voeding/snoep/drank op scholen
Snoep en frisdrank automaten uit de scholen verbannen
Sport en spel stimuleren
Sport faciliteren
Sport promoten
Sport voor de jeugd
Sportclub lidmaatschap subsidies
Sporten etc. Goedkoper te maken.
Sporten goedkoper maken
Sporten gratis maken
Sportpakketten aanbieden, waarbij je voor een niet al te hoog bedrag diverse sporten kunt
proberen?
Sportplekken goedkoper zwembad, ijsbaan, ed
Spreek mensen persoonlijk aan. Ga vragen wat iemand denkt nodig te hebben. Door een
programma te maken waarop mensen kunne inschrijven ga je niet de juiste groep bereiken .
Veel mensen moeten actief gemaakt worden. Combineer met iets over milieu. Nuttige met
aangename combineren
Stel sportfaciliteiten gratis beschikbaar, tot 12 jaar gratis zwemles voor kinderen, tot 18 jaar
gratis toegang tot sportverernigingen
Stimuleren van sport en beweging.
Structureel aandacht voor gezondheid begint met aandacht voor alle aspecten van het leven.
Je kunt naar mijn mening niet een aspect eruit kiezen en je daar op focussen. Pak het aspect
gezondheid aan maar neem daar ook aspecten als goede opleiding en een goede baan hier in
mee.
Subsidieren van sportverenigingen
Supermarkten aanspreken op het aanbieden van snacks, snoep, energiedrankjes
Te beginnen om de alkohol te verbieden dan de cigaretten te verbieden
Uitstoot schadelijke stoffen verminderen, Sittard staat hoog genoteerd voor de slechte
kwaliteit lucht
Veel beplanting (bomen), zorgen voor goede luchtkwaliteit
Verantwoorde maaltijden / ontbijt op school 5 dagen per week
Verzet ondersteunen van marktwerking in de gezondheidszorg en tegen de inhaligheid van
zorgverzekeraars om zorgmijders te voorkomen
Voedsel coöperaties oprichten
Voldoende sportfaciliteiten
Voordelen bij gezonde leefwijze aanbieden
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Voorlichting in kranten/apps/websites/scholen etc
Voorlichting op het gezond leven
Voorlichting over eten en bewegen
Wandel of beweeggroepen subsidiëren en laagdrempelig maken. Niet meteen veel presteren!
Wandelclubjes organiseren
Wandelen en fietsen aantrekkelijk maken door goede infrastructurele voorzieningen
Wandelen en fietsen kan heel goed helpen. De gemeente kan mensen stimuleren door het
autoverkeer in de centra te beperken.
Wandelen en fietsen stimuleren. Kijk eens naar de fietspaden, die zijn her en der erbarmelijk
slecht!
Wandelevenementen organiseren, icm promoten buitengebied
Wandeltochten organiseren
Wijkmaaltijden stimuleren voor oudere, alleen staande en gehandicapten
Workshops betreft gezonde voeding.Veel mensen denken dat dit veel geld en tijd kost terwijl
dit niet zo is
Xie hier boven, teveel ongezonde bv auto, gewoontes
Zelf initiatief voor gezondere voeding en meer beweging
Zie boven
Zie eerdere opmerking
Zie eerdere vragen
Zie hierboven
Zie toelichting
Zie toelichting vraag 6
Zoals eerder vermeld zorgen voor betere luchtkwaliteit dan kan ook in de avonduren buiten
meer gewandeld of gejogd worden zonder ademproblemen
Zoals in Leende
Zorgen dat er jaarlijks 5% meer groen in de stedelijke en dorpsomgevingen gerealiseerd wordt
samen met de bewoners
Zowiezo vanaf het moment dat kinderen naar de opvang of school gaan ze verplicht een aantal
uren per week laten sporten op hun niveau. Daaruit vloeit vanzelf dat er later meer bewogen
wordt. Daarnaast al op de basisschool beginnen met voorlichting over voeding.
Zwemmen/sporten als schoolonderwijs opnemen

Ik heb geen initiatieven (20%)
Het is niet mogelijk om mensen gezonder te laten leven (4%)
Weet niet (26%)
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Toelichting
Initiatief:
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Bij de Plus in Zuidhof worden snacks al aangeboden bij de ingang. Dat is zeer
verleidelijk voor scholieren (Graaf Huyn).
De inwoners collectieve zorgverzekeringen aanbieden waarbij actieve
deelname aan gezondheidsverhogende activiteiten (sporten, stoppen met
roken, afvallen) extra kortingen kan opleveren bovenop de 5% basiskorting op
de premies. Daarbij kan bijvoorbeeld 0,5% extra korting per regelmatig
bezochte activiteit worden aangeboden. Iemand die bijvoorbeeld deelneemt
aan een stoppen-met-roken project en daarnaast 2x per week de sportschool
bezoekt en 1x per week baantjes gaat trekken in het plaatselijke zwembad zou
dan 1,5% extra korting op de collectieve zorgpremie kunnen krijgen.
Doen ze toch niet want dan worden de winkeliers boos.
Een complex waar allerlij sport binnen EN buiten geboden kan worden, voor
jong en oud en voor ieder toegankelijk is!! Denk hierbij aan
voetbal/voleybal/hockey/tennis/badminton/jeu de boull/ hardloop/volkdans.
Kortom een complexOpschieten waar jong en oud samen kan komen en van
elkaar kan leren en helpen!
Het terrein van de voetbalvelden Rosenlaan, verenigingen ( jing nederland en
scouting ), groenstrook Urmonderbaan ( vanaf rotonde
Seringenlaan/Burgemeesterlemmenstraat) tot en met zijstraat/
eenrichtingsweg Bosweg) biedt hiervoor de perfecte locatie!
Een plek in de wijk waar mensen van alle leeftijden de hele week terecht
kunnen om een uurtje te bewegen (sporten) en samen te komen. Zonder enige
verplichting met betrekking tot dure abonnementen en grote reisafstanden
Geef ouderen de gelegenheid om naar een sportschool te gaan. Van alleen
AOW is dat niet te betalen. Vroeger had men nog een 65+ pas.
Het is toch van de gekke dat inn een van de rijkste delen van de wereld mensen
(zeker in de winter) op straat leven (of zelfs doodgaan).
Korting geven bij helpen. Boodschappen, rijlessen, sporten, fietsen, tuincentra
etc.
Maar uiteindelijk moet je het zelf ook willen!
Mensen leren wat echte voeding is, mensen laten sporten voor een minimale
vergoeding, moestuinen aanleggen zodat mensen samen voedsel verbouwen
en samen voeding bereiden ook als goed voorbeeld voor de jonge mensen. De
max snelheid in de gemeente naar 30km/u. Handhaven op overlast.
Ouderen maar ook heel veel jongeren voelen zich eenzaam en voelen zich
uitgesloten .
Dit zorgt voor veel psychische problemen, zoals agressie depressie, zelfdoding,
onverschilligheid etc
Overlast van roeken (H. Hermanslaan), Chemelot (langdurig opstarten krakers)
en auto/scooter/motor verkeer met name op de H. Hermanslaan a.g.v. te hard
rijden
Roken is ongezond en men zou dit het liefst verbieden, toch faciliteert de
gemeente dit met de coffeeshop waar men niet naar toe gaat voor de koffie. Is
toch de wereld op zijn kop.
Vele ,ouders zijn niet in de gelegenheid om de kinderen gezond op te
voeden,omdat er niet genoeg geld is
denk aan fruit of gezonde maaltijden
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•

Wat zijn gezonde scholen. Nadruk op eten en bewegen. Leer de kinderen
algemene zaken. Tegenwoordig denkt de jeugd dat melk uit de supermarkt
komt en een koe stikstof produceert. Gezond denk vermogen dan geloven ze
de onzin van Facebook en dergelijke niet. Tegenwoordig kan de jeugd niet
meer rekenen want daar hebben ze hun telefoon voor.

Ik heb geen
initiatieven

•
•

Landelijk btw verlagen voor gezond eten
Wanneer het niet uit de mens zelf komt heeft het weinig zin om veel kosten te
maken. Het is een zaak van houding en gedrag van de mens zelf.

Het is niet
mogelijk om
mensen
gezonder te
laten leven

•

De mensen moeten het zelf willen. Misschien mensen " belonen " die wel
gezond leven. Korting op sportscholen, fitnesscentra geven.
Gemeent e heeft hier geen geld voor; belangrijker is een stevige economische
basis realiseren
Gezondheid zit in de genen, men kan er weinig aan veranderen. Of men
beweegt /sport of zogenaamd gezond eet.... uiteindelijk sterft men toch vroeg
of laat....
Iedereen weet wat hij wel en niet moet doen, nu nog doen ..
Iemand die niet gezond wil leven doet dat ook niet. Kan je een hoop
initiatieven en daardoor geld tegenaan gooien maar dat heeft toch geen zin.
Een gezonde levensstijl is je eigen keus en verantwoordelijkheid.

•
•
•
•

Weet niet

•

•

•

Ik denk dat de oplossing vooral zit in de mensen zelf...dat is wat mij betreft niet
iets van de gemeente...bewegen hoeft niks te kosten...gezond eten ook niet. De
gemeente is wel verantwoordelijk voor het onderhoud en aanleggen van goede
fiets en wandelpaden
Wat is gezond leven. Elke keer is er wat nieuws. Maar de uitbreiding van de A2
willen jullie vervroegen terwijl dat ook invloed op gezondheid heeft en ook
worden maar windmolen parken beloofd zonder vooraf met bewoners te
praten en ook dat heeft invloed op gezondheid. Zo wordt er ook al jaren
gesproken om een zwembad eventueel te sluiten en is er weinig
speelgelegenheid voor de kinderen en rijdt de bus s avonds en in t weekend
niet meer. Hou leefomgeving gezond en leefbaar en wat mensen dan eten is
hun eigen verantwoordelijkheid
Zwembaden bijvoorbeeld open houden.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipSittardGeleen
Gezondheid in de regio Zuid-Limburg
10 december 2019 tot 30 december 2019
9
378
5,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2 januari 2020

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 ±5,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•

Op 10 december 2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 17 december 2019 en 23 december 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.
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3. Sittard-Geleen
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 Sittard-Geleen
vergroten. Via het panel TipSittardGeleen kunnen alle inwoners in de gemeente Sittard-Geleen 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.tipsittardgeleen.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.
TipSittardGeleen 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.
TipSittardGeleen maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Sittard-Geleen en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. 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
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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