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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 90% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 2%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 80% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 100% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 54% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Maasgouw, waarbij 42 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Toegankelijkheid
In een nieuw VN-verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in het algemeen moet
worden verbeterd zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
Men streeft naar een zo toegankelijk mogelijke gemeente op gebieden als werk, scholen,
infrastructuur, vervoer etc. voor mensen met zowel een lichamelijke als psychische beperking.

1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed
aan het verbeteren van de toegankelijkheid in onze
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Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 90% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 2%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer belangrijk





Dichter bij de mensen en luisterend oor
Er mag voor niemand een barriere zijn
Niet alleen voor mensen met een beperming, voor iedereen
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2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor
mensen met een lichamelijke of psychische beperking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal




Mee
oneens




Ik kan als inwoner van een van de dorpen natuurlijk niet voor alle andere dorpen van
onze gemeente spreken. Maar in ons eigen dorp is er nog veel te verbeteren. Klein
voorbeeld; als een rolstoelgebruiker via een rijopgang naar een gebouw kan rijden,
kan hij vervolgens de hal in maar is de speciale traplift al jaren defect! Dus verder dan
de hal komt hij niet.
Niet alle trottoirs zijn geschikt en er zijn winkels met drempels
Er wordt regelmatig doorgereden bij zeebrapaden, verder wordt zeer vedl
geparkeerd op het trottoir zodat mensen met bv rolator nauwlijks door kunnen
Te veel bureau creatie (en naast elkander werken)
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 80% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:









De meeste openbare gebouwen zijn goed toegankelijk
Er zijn veel locaties waar gehandicapten werken en wonen
Heb zelf fysieke beperkingen en ik heb geen negatieve zaken te melden, dus het gaat goed in
Maasgouw!
Is open overal
Platform en verkeerssituaties
Rolstoel veilig
Ruime openstellingsuren en eenvoudig afspraken maken
Veel acceptatie gehandicapten
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 100% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:




Wessem is helemaal leeg geroofd wat voorzieningen betreft
Zie bv de nieuwe rotonde in Brachter Beek, hij is zodanig gelegd dat de auto's met grote
snelheid door kunnen rijden, verder fietsen veel mensen binnendoor op genoemde
rotonde
Zie vorige vraag
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3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
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Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 54% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:















B.v een lantaarnpaal die midden op een smal trottoir staat zodat je de straat op moet als je met
rolstoel ,kinderwagen of rollator wil passeren .b.v op Doormanweg in Heel vlak bij de Chinees
De stoepen mogen wel eens goed gelegd worden, op veel plaatsen rammelt mijn scootmobiel
bijna uit mekaar
Gemeenschapshuizen
Heel veel oudere gebouwen( en daar staat Thorn vol mee) zijn niet toegankelijk.
Ja winkels en trottoirs op verschillende plaatsen
Levensmiddelen zaak waar je alles ken krijgen.en iets waar de jeugd ken sporten
Moet veel meer voor ouderen gedaan worden en rolstoelvriendelijker gemaakt worden
Niet alle gebouwen zijn rolstoel toegankelijk en de keien in Thorn, Stevensweert zijn ook niet
gemakkelijk voor minder valide mensen
Parkeren
Persoonlijk: voor zover in gebruik: ik ben tevreden. ( Kan niet voor andere mensen oordelen).
Rotonde Brachter Beek Kefkstraat (zie vorige opmerking)
Sporthal linne
Stoepen nieuwemarkt overgang naar veestraat
Winkels, openbare gebouwen, straat

Toelichting
Ja, namelijk:



Vraag lijkt mij overbodig
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Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, dat is het ideaal van MEE. MEE
is een organisatie die mensen met een beperking ondersteund.

4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen is mogelijk’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee eens



Dit zal wel aanpassingen vergen. En als aanpassingen er zijn ook respect van
anderen om daar zorgvuldig mee om te gaan en indien nodig handhaving van
bepaalde regels door het bevoegd gezag. B.v. In het Wandellaantje langs de
aanleunwoningen in Thorn zijn versperringen gemaakt voor fietsers en aan
alle ingangswegen verkeersborden geplaats dat er niet gereden mag worden.
Niemand maar dan ook niemand trekt zich daar iets van aan. De ouderen
maar ook gewone wandelaars worden gewoon van de weg gereden en als
men iets zegt krijgt men een grote 'bek' terug.
De traplift is voor goederen vervoer op de trap gebruikt dus kapot gegaan en
te duur om te repareren. Het voetpad op bepaalde keienstraten wordt als
fietspad gebruikt. enz. enz.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Maasgouw
Toegankelijkheid
04 oktober 2018 tot 11 oktober 2018
42
15,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
1 minuut en 40 seconden
17 oktober 2018
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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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.

10

