Terugblik op het nieuwsjaar 2017
Het eind van 2017 nadert, en het nieuwe kalenderjaar staat voor de deur.

1 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het hoogtepunt van het jaar 2017?
(n=262)
Hoogtepunt (35%):









































11 vaan de 11
50.000 mensen protest tegen tihange
A2 tunnel eindelijk klaar
A2 tunnel traject, lang op gewacht, maar zodadelijk als alles klaar is, hebben we ook wat
A2-project
A2-tunnel en nieuwe aanlanding Noorderbrug. Verslaglegging daarover was/is goed.
Actie mensenketting tegen Tihange
Alles rondom Tihange
Begin v.d. groene loper
Concerten rieu
Dat de encigroeve gesloten werd voor badgasten!
De A2 en Noorderbrug
De A2-tunnel
De kwestie van Rey
De nieuwe regering.
De ondertunneling.
De opening van de tunnel
De opening van de W.A.-tunnel
De tunnel / noorderbrug
De tunnel.
De tunnels
Degradatie
Dumoulin die de Giro wint
Dumoulin wint giro
Echte hoogtepunten zijn er niet, dus dan maar Tom Dumoulin die de Giro wint.
Fietsenstalling/Groene loper
Gedrag politici
Giro overwinning Tom
Giro Tom Dumoulin
Giro winst dumoulin
Giro winst Dumoulin
Greentom BV uit Maastricht meest innovatieve MKB bedrijf van Nederland
Groei van vdl
Ingebruik name A2 tunnel
Intrekking luchthavenbesluit MAA
Ketting naar Tihange
Magisch Maastricht,
Max verstappen
Nacompetitie jupiler league
Nieuw beleid woningsplitsing maastricht
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Nieuwe Deken
Nieuws rondom tunnels maastricht
Noorderbrug
Ondertunneling A2
Opening A2-tunnel
Opening complete WA-tunnel
Opening ENCI groeve
Opening ENCI groeve om te zwemmen
Opening ENCI-vijver, die daarna weer snel op slot moest.
Opening tunnel A2
Opening Tunnel A2
Opening tunnel in Maastricht. Wat mij betreft had men het goedkoper op kunnen lossen, maar
de infrastructurele verbeteringen zijn belangrijk.
Opening tunnel.
Opening van de Willem Alexandertunnel. Het verleggen van de Noorderbrug.
Openstellingen betreffende Tunnelproject
Prestatie Ton Dumoulin
RTV Maastricht
Sportieve prestaties van Max en Lueke
Tinhange kernreactor
Tom dumoulin
Tom dumolin
Tom Dumolin
Tom dumoulin
Tom Dumoulin (5x)
Tom dumoulin in de giro
Tom Dumoulin win
Tom Dumoulin winnaar Giro
Tom dumoulin wint de giro
Tom Dumoulin wint de giro
Tom Dumoulin wint de Giro.
Tom Dumoulin wint Giro
Tom Dumoulin won de Giro
Tom wint Giro
Tunnel
Tunnel en noorderbrug
Tunnels in maastricht
Uitbreiding VDL en campus DSM
Uitbreiding vrachtvervoer Airport Maastricht
Uitrol glasvezel in Maastricht
Veroordeling Van Riy
Verstappen en Dumoulin
Verstappen/Dumolin
Vertrek van Onno Hoes
Voltooing A2-tunnel
Winnen giro dumoulin
Winst Giro Tom Dumoulin
Zege tom dumoling
Zijn er te veel
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Er is geen nieuwsitem dat het hoogtepunt is van 2017 (25%)
Weet niet (40%)
Toelichting
Hoogtepunt





Er is geen nieuwsitem
dat een hoogtepunt is
van het jaar 2017
Weet niet









De hele communicatie rondom de A2, de Noorderbrug en het
Grensmaasproject die zeker heeft bijgedragen aan het begrip van de
bewoners voor de overlast.
Dit geheel is verschrikkelijk voor het aanzien van de stad, en dit is de
stad niet waardig, tijd voor ook onze ambtenaren voor eens niet te
denken in de ambtenaar cultuur maar zakelijk.
Is wellicht eindelijk een kentering in de schandelijke praktijk van het
uitdelen van gemeenschapsgeld aan dit noodlijdende en vervuilende
bedrijf.
Overal in
Toot
Als ik al moet gaan nadenken erover, is het niet echt een hoogtepunt.
Ik heb niks met limburg

Lastig om hier een antwoord op te geven, wellicht was een
meerkeuzevraag in deze makkelijker geweest.
Meerdere hoogtepunten
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2 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het dieptepunt van het jaar 2017?
(n=258)
Dieptepunt (30%)











































"van Rey"
70 mln voor een tram
Aanvallen, van welke dan ook, op Moslims
Al die smeergeld zaken
Alle drugsgerelateerde troep in de provincie
Alle nieuws wat gaat over verloedering en verslonzing van de stad.
Alles
Andre Rieu beschuldigen van "kinderarbeid"
Armoede app
Asielzoekers in St. Pieter
AZC
Besluit extra sponsoring Philarmonie zuid
Bestuurlijke samenwerking in Zuid Limburg
Bier in plastic met carnaval
Boete voor buiten op de stoep zitten voor je eigen winkel
Dat de Portugese tunnelbouwers nog steeds niet betaald hebben gekregen. Dat is een grote
schandvlek.
Dat op de dousberg nu alles kan en mag en de burger het zwembad is afgenomen.
Dat van Rey nog niet veroordeeldis
DDe rotzooi rond Winter-land
De hele van Rey toestand
De lokale overwinningen in Limburg van de PVV in de landelijke verkiezingen
De manier hoe de herindeling word gevoerd, verschrikkelijk.
De naam van de tunnel
De relschopwijken in diverse steden
De soap rond André Rieu
De spookrijders
De zaak van Rey
Encigroeve geopend.....
Fraude met mestafvoer.
Gedrag politici
Geen overlast van drugs volgens de burgemeester
Geweld
Herindeling landgraaf
Het bericht na de verkiezingen dat het grootste deel van Limburg op de PVV gestemd had.
Het niet promoveren van MVV
Het ontbreken van markante ontwikkelingen in Maastricht
Het terrasdebacle in de Rechtstraat. Goed dat de rechter de handhaving ook onterecht vond.
Laat die man lekker op z'n stoepje van de zon genieten.
Het veelal misbruiken van het Vrijthof,teveel evenmenten
Jihadisten in Maastricht
Jos van Rey !!!!
Jos van Rey, dat zo'n man zich niet diep schaamt
Limburgse corruptieschandalen
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Moord
Moordt parteien
Mvv
Naamsveranderingen
Negatieve berichten over overlast in het verkeer door werkzaamheden Noorderbrug etc.
Nog steeds geen oplossing moord Niicky Verstappen
Onno Hoes
Ook de nieuwe regering
Overwinning
Parkeergelegenheid mergelweg
Politiek in Brunssum
Proces van omwonenden tegen Maastricht Airport, slecht voor economie
PVV grootste in Limburg bij verkiezingen
Pvv grootste partij
Rechtbank uitspraken
Roda kerkrade
Schandalen in en rondom de VVD
Sluiten van ENCI groeve om te zwemmen
Sluiten van Enci-groeve als zwemgelegenheid
Symphony orkest zuid schrappen van deel subsidie door Brabant
Te veel om te verwoorden
Terugkeer wethouder Willems
Tihange nog niet dicht
Tram Hasselt-Maastricht
Uitval max verstappen
Van Reij
Verkiezingen
Verkrachting /drogeren 11 jarig meisje
Verleggen van de noorderbrug maakt het omslachtig om de binnenstad van Maastricht in te
rijden.
Vluchtelingen,asielzoekersplaatsing en zwarte piet
Wilders nog steeds meeste stemmen krijgt in limburg
Winst winst PVV kamerverkiezingen
Zelfde
Zinloos geweld
Zo verschrikkelijk veel PVV-stemmers in Limburg
Zwartepiet

Er is geen nieuwsitem dat het hoogtepunt is van 2017 (23%)
Weet niet (47%)
Toelichting
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Extra pijnlijk omdat ik regelmatig op die partij stem
He niet de indruk dat ze enige moeite doen om recht te spreken.
Maastricht heeft geen probleem met drugsrunners etc.... Nou de burgemeester moet
eens in een begische auto rondrijden en op de boulevard lopen s'avonds. kijken wat
ze dan zegt!
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Weet
niet





Dit gaat niet over een nieuws item, maar over iets dat mij verbaast. Hoe kan het dat
het COA niet open staat voor een aanbod van vrijwilligers die aanbieden iets te doen
voor en met kinderen? Zijn ze bang voor inkomstenderving???
Jammer vind ik ook dat sommige vluchtelingen het idee hebben dat ze in
luilekkerland beland zijn en dat ze geen moeite doen voor een baantje als dat hun
uitkering in gevaar brengt.
Zijn er vaak veel, vergeet het weer, dus het heeft denkelijk net niet genoeg indruk
gemaakt,
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3 Stel u mag iemand nomineren als ‘Limburger van het jaar’. Wie zou u
nomineren? (n=255)
Nominatie (42%):












































Alle mantelzorgers
Alle vrijwilligers
Andre rieu
Andre Rieu
André rieu
Anne Marie Penn ter Strake
Annemarie Penn
Annemarie Penn-te Strake
Annemarie Penn-Te Strake
Beppie Kaft
Bert Kersten
Bovens ( gouverneur)
Burgemeester Maastricht (2x)
Burgemeester Marie Penn
Burgemeester Penn-te Strake
Burgemeester van Maastricht
D66Bert Jongen
De bugermeester mevr pen
De burgemeester van Maastricht
De burgemeester van Maastricht Mw. Penn te Strake
De gouverneur
Dhr. Oostwegel
Drs. Schreurs
Dumolin (2x)
Dumoulin (3x)
Een gewone man of vrouw die veel doet voor zijn buurt
Een gewone man/vrouw die daadwerkelijk iets betekent voor onze samenleving en daar zijn er
gelukkig voldoende van. Geen rieu of max of dumolin dus
Egid van Houtem
Eugene Baak RTVMaastricht
Fa. Timmermans
Frans Timmermans
Frans Wiertz
Geen ondernemer, politicus maar wel sportlieden (3 minimaal)
Geert Wilders
Ger Essers medeintiatiefnemer Rijnlandconferentie
Gouverneur Bovens (5x)
Gouverneur Theo Bovens (2x)
Help ze naar de klo
Hendrix
Ik
Jack Poels
Jan Paul Rutten
Lieke martens
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Lieke Martens (2x)
Lilian Ploumen
Marc Gast
Max V.
Max verstappen
Max Verstappen (7x)
Mevrouw Amerika
Mijn dochter.
Mijn vrouw
Niemand
Niemand of allemaal
Niemand. Zinloze nominatie.
NIET onze burgermeester , ijzere katrien terstrake
Pastoor Hover omdat hij in de luiuwte blijft
Penn ter strake
Piek Dassen
Ron Meijer
Ruud van Wersch, woont in Geleen (2x)
Sef Heunders
Theo Bovens (3x)
THeo Bovens
Tom domoulin
Tom Dumolain?
Tom dumolin
Tom Dumolin
Tom dumoulin
Tom Dumoulin (15x)
Tom Dumoulin.
Wethouder Jack Gerats
Wil Linssen

Weet niet (58%)
Toelichting
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Als onpartijdige doet ze het prima en staat boven de partijen.
Bij het aanleggen van de fietsenstalling naar mijns inziens perfect gegaan.
Dat is nu vrouwenkracht, ze doet het geweldig, voor alle partijen, voelt alles aan,
doet overal aan mee, en is een heel krachtig bestuurder
Mevrouw Amerika zet zich in voor de kankerbestrijding.Ik ben het niet eens dat zij
dit doet omdat zij daarmee de jaarlijkse kankerbestrijding in de wielen rijdt. Toch heb
ik respect voor haar. Ze had dit jaar pech, dat zij aangereden werd , hersenschudding
opliep en in het A.Z.M. belandde, waarna een herstelperiode volgde in Molenhof.
Haar dienst werd overgenomen door o.a. een man van 91 jaar, die door de politie
aangehouden werd en naar zijn papieren gevraagd. Na haar herstel zit zij nu weer bij
de O.L.V. Basiliek.
Mijn dochter is er helemaal voor haar twee jongens. Ondanks de tegen werking van
haar ex man n de ziekte MS.
Ik heb respect voor hoe ze dit volhoud zonder rancune naar wie ook.
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Weet
niet





Mijn schoonvader zet zich al jaren op verschillende manieren in voor de
gemeenschap in en rond Maastricht
Omdat zij haar 'kop' durft uit te steken voor de regio.
Onno hoes heeft een maastrichts hart
Zij is een verbindend persoon, staat voor harmonie



Wat een flauwekul
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4 Welke voornemens heeft u voor 2018?

(n=255)

45%
40%

38%

35%

32%

30%
25%

22%

20%
15%
10%

7%

5%
0%
Ik waag me niet aan
voornemens

Ik heb er (nog) geen

Voornemen

Weet niet

Voornemens:




























Altijd jezelf blijven en goed doen dan ontmoet je vanzelf goed
Dat het Koningsplein en Oranjeplein een mooi park wordt
Dat het snel 2019 mag worden
Fit worden en Ironman uitlopen
Ga zo door,
Genieten van het leven (2x)
Gewoon doorgaan (2x)
Gezond blijven (5x)
Gezond en gelukkig
Gezond en sportief bezig zijn
Gezond en sportief zijn
Gezond leven (2x)
Gezond worden
Gezond zijn en gelukkig
Gezonder eten en meer sporten.
Gezonder leven (2x)
Goede gezondheid,
Goeie bijbaan vinden
Heb mij voorgenomen niks meer voor te nemen. .leef bij de dag..
Herstel van ziekte
Het voornemen om geen voornemens te mken
Iedere dag opnieuw mijn best doen
Ik ben bezig een boek te schrijven en hoop dat af te maken
Ik maak nooit voornemens
Ik maak nooit voornemens voor het nieuwe jaar. Ik vind dat je een voornemen direct moet
uitvoeren als het in je opkomt.
Ja
Leven
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Maastricht opkopen
Maastricht veiliger maken door middel van om je heen te kijken
Meer daadwerkelijke liefde uitdelen
Meer doen voor anderen en Facebook en twitter volledig negeren
Meer genieten van al dat Limburgs is
Meer in mijn kracht komen te staan
Meer inzet voor Kerk en omgeving
Meer wandelen
Mijn bedrijf verder te ontwikkelen.
Mijn burgerzin volhouden ondanks het huidige kabiinet
Mijn ideale gewicht bereiken
Mijn vrouw gelukkig te maken ondanks haar ziekte
Niet stressen
Nieuwe auto
Nog meer proberen de buurten langs de A 2 met elkaar in contact te brengen
Overleven
Pluk de dag!
Pppfffff
Saamhorigheid
Sportief blijven wegens gezondheid
Vaker fris van de lever spreken
Zorg voor gezondheid en inkomen.

Toelichting
Ik waag me niet
aan voornemens
Ik heb er (nog)
geen






Voornemens



Ik geloof in God dan heb je geen voornemens nodig.
Ik laat het gebeuren en kijk of i mee moet participeren.
Aan mijn voornemens hebben jullie niet zoveel. Voor de stad hoop ik dat
politieke partijen hun eigenbelang opzij kunnen zetten voor het grotere
belang van de stad en haar inwoners.
Het overdreven gedoe met voornemens maakt mij er allergisch voor.
Laat de de Dodenherdenking weer plaats vinden op ket Koningsplein, waar
het bevrijdingsmonument staat
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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 > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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