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=169)
Hoogtepunt (22%):




































Beej Benders
Bovens blijft
Dat er een Heemkundige kring Tegelen bestaat voor het behoudt van ons cultuurgoed.
Dat Limburg veel werk gaat maken van alternatieve energie. Denk aan zonnepanelen op
asbestdaken en windenergie
Dat van Rey en van Pol worden veroordeeld
De gondels hoe durven ze
De mogelijkheid door het terugtrekken van 1 vd investeerders in Fort venlo, DAT DE
KABELBAAN NIET DOORGAAT
De winst van dumoulin
De winst van Tom Dumoulin
De winst van Tom Dumoulin in de Giro
Er was zoveel !!!!
Ger Koopmans acties
Giro winst Tom
Herindeling Z-Limburg
Het fort dat opgeknapt wordt
Kampioenschap VVV!
Komst van nieuw museumkwartier
Lex Uiting.Zeer sympathiek.
Lieke Martens
Max Verstappen (2x)
Ontwikkelingen kazerneterrein, VVV, verkiezingen, migratieprobleem
Prins lex
Promotie VVV
Promotie VVV naar de Eredivisie
Te veel negatief nieuws!,
Tom Dumolin wint giro
Tom dumoulin
Tom Dumoulin wint de Giro
Tom Dumoulin wint Italië tour
Tom dumoulin!
Venlo Dementievriendelijk
Vervolging van Reij
VVV kampioen
Werkgelegenheid.
Winst giro Tom Dumolin

Er is geen nieuwsitem dat het hoogtepunt is van 2017 (28%)
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Weet niet (49%)
Toelichting
Hoogtepunt





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




Weet niet




Beej Benders heeft met het prachtige concept het landelijk nieuws
gehaald! Dat maken we als Venlo niet gauw mee.
Heel mooi dat het Fort bewaard wordt en opengesteld voor publiek.
Maak er een mooi infocentrum bij, maar geen kermisattracties ;-)
Tom Dumoulin.
De Limburgse economie vult mede de kas in Den Haag, toch is de
Randstad steeds bevoordeeld. EEn eerlijkere verdeling van het
gemeenschapsgeld en een eerlijkere zetelverdeling naar regio's zou
hierbij helpen. (bv. Verbreding A67, station Grubbenvorst)
Kan niet zo maar een hoogtepunt noemen
Er schiet me niets te binnen. Qua sport Max Verstappen of Tom
Dumoulin.
Positief zijn de sportprestaties van een aantal, van origine Limburgse,
sporters
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2 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het dieptepunt van het jaar 2017?
(n=165)
Dieptepunt (41%):








































Achterlijke plannen kabelbaan
Aftreden van veel wethouders
Bestuurlijk gestuntel
Chaos in het college
Dat vele bestuurs in gemeentes opstappen die nu in de gaten krijgen dat ze eigenbelang voorop
stellen
De 2 moorden, vechtpartijen, onrust en schietincidenten Blerick.
De begroting van de gemeennte
De Beverstory op kosten van de belastingbetaler
De dood van een 22 jarige
De financiële steun voor vliegveld Beek
De kabelbaan op het kazerneterrein
De kabelbaan van venlo
De rellen in blerick
De sluiting van de vele kerken.
Diverse dodelijke ongelukken op de Limburgse snelwegen
Dodelijke ongeluk door spook rijder
Doodschieten man in Blerick
Een eventuele terugkeer van mark verheijen als wethouder
Er waren vele dieptepunten
Financieel beleid van onze gemeente en het parkeergarage-beleid!
Financieel beleid vd gemeente
Financiële tekorten gemeente Venlo
Gedoe rond "de heer" van Rey
Gemeentebestuur in Roermond bekvecht met elkaar in plaats van samen besturen en
overleggen.
Gemeentelijk beleid
Gondels
Het financiele tekort op zorg en het slecht bestuurderschap van de venlose politiek !
Het gerommel met geld, het graaigedrag van meerdere bestuurders, wethouders, ambtenaren
etc. etc.
Het schorriemorrie dat in Blerick zelf de schutter van Köcksal wilde vangen en daarna hetzelfde
soort volk dat journalisten bedreigde.
Het toenemende geweld/schietpartijen in Limburg en het overlijden van Nol Hendriks
In stand houden met veel gemeenschapsgels, van vliegveld. Volkomen overbodig
Jos van rey
Jos van Rey
Josvan rey
Kabelbaan, tekorten zorg
Moorden Blerick
Niet verbreden van belangrijke verkeersaders
Nucleaire dreiging vanuit België
Onrust binnen de Venlose politiek.Vind het zeer jammer dat Vera Tax is afgetreden. Vind ik niet
terecht. Het overlijden van een deelneemster tijdens Venlo Stormt.
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Onrust in Blerick!
Ontslag Wethouders
Ophoging dijken
Oproer
Overval in Bleri.ck.
Politieke onrust en aftreden wethouders.
Poolse spookrijder en dan geen onderzoek
Proces van Rey
Schietpartijen blerick
Schietpartijen Blerick
Slechte financiele situatie in Venlo
Sloop arsenaal en schandalig dat wethouders zo makkelijk hun verantwoordelijkheid ontlopen
Tekort jeugdzorg, windmolens
Terugtreden Vera Tax
Toename van de criminaliteit
Toestand zorgorganisaties
Uitbreiding vliegveld Mastricht /Aachen
Uitslag verkiezingen
Veel geld blijven steken in vliegveld Maastricht
Venlo faliet
Venloop met slachtoffer
VenloStormt
Verhuizing museum van Bommel van Dam
Vervolging van Reij
Windturbines in Blerick
Zie 6
Zie hierboven
Zie vorige Blerick

Er is geen nieuwsitem dat het dieptepunt is van 2017 (12%)
Weet niet (47%)
Toelichting
1









Dit is weggegooid geld. Rondom zijn vliegvelden genoeg. dit raakt het toerisme en
het woongenot van heel veel mensen
Hadden ze dat niet 10 jaar geleden geweten???
Ik denk dat heel veel mensen de kabelbaan niet zien zitten, kost alleen maar geld,
laat de gemeente als eerste eens proberen zuinig te zijn en haar bewoners ook geen
geld uit de zakken zien te kloppen, is helemaal nergens voor nodig.
Men besteedt hier veel te veel aandacht aan. Dit heeft allemaal niet zoveel te maken
met corruptie. Bijna elk bestuurder komt hiermede in aanraking. Maar het is volgens
mij een politiek spel. Van Rey heeft iemand in de politiek vreselijk op zijn ziel, getrapt
en daar moet hij nu voor boete.
Veel erger is wat de huidige regering onder de mom van democratie uitvreet.
Ongelooflijk dat er onvoldoende controle is op alle fronten. Wat is dit? Geen
bestuurlijke ervaring, ondeskundigheid, laksheid? Een schande voor de stad!
Slechte staat van kerncentrales in België, waardoor reële dreiging voor o.a.Limburg
bestaat. Zodanig zelfs, dat er plaatselijk jodiumpillen worden uitgedeeld.
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Weet
niet



Waar is het vertrouwen na het maken van een fout? Ik ben teleurgesteld in de
raadsleden die zich zo fel en kritisch hebben geuit in het debat. Waar gaat het om in
de politiek?



Geen bijzondere uitschieters.
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3 Stel u mag iemand nomineren als ‘Limburger van het jaar’. Wie zou u
nomineren? (n=163)
Nominatie (45%):













































Alle mantelzorgers
Bart Verlegh
Ben Aldewereld
Bisschop wiertz
Bisschop Wiertz
Burgemeester van Weert
Chantal Janssen
Chantal Janzen
Didi Taihuttu
Een echte zwarte Piet
Frans Boermans
Frans Pollux
Frans. Pollux
Geert Benders
Ger Koopmans
Hai Berden (2x)
Iemand die veel zorg heeft voor een ander. Misschien de vele vrijwilligers die limburg heeft
Iex uiting.
Ine Hendriks van Groen Links. Vind het jammer dat zij stopt..
Jan Schrijen
Janneke Michels
Jos van Rey
Kees van rooij
Koopmans
Lek Uiting
Lex uiting (3x)
Lex Uiting (11x)
Lex Uyting
Lieke Martens
Lieke Martens.
Maartje Paumen
Max
Max Verstappen (5x)
MAX VERSTAPPEN
Mijn man
Mw. Liesbeth Bergmans
Niemand (3x)
Nol Hendriks voor wat hij heeft betekent voor de Limburgse sport in het algemeen
Onze gou
Paul Stevens, oud voorzitter van Tosjopa
Sef Derks
Sef Thissen
Tom Dumolin
Tom Dumoulin (6x)
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Twan Beurskens (3x)
Vera Tax (2x)
Wolter bos

Weet niet (55%)
Toelichting
Nominaties 










Weet niet



Alleen maar positiviteit voor alle Venlonaren, passie, energiek, vernieuwend,
muzikaal,kennis en kunde
Als je iemand decoreert, doe je anderen die ook iets goed doen/hebben gedaan en
niet in het zonnetje worden gezet tekort.
Die heeft met name TedEx naar Venlo gehaald
Naam valt mij net te binnen.
Ook Sef Thissen zet Limburg op de kaart, maar doet dat op een bescheiden manier.
Op dit
Spreekt voor zich m.i.
Wie? Max Verstappen, Tom Dumoulin of Mgr.Wiertz ? Het is appels met peren
vergelijken, "de stille krachten " die vergeten we gemakshalve.
Ze heeft door toedoen en achterstand bij de instellingen het veld moten ruimen.
Terwijl ze er niets aan kon doen. De regering heeft de WMO bij de gemeenten er te
snel doorgedrukt en men was niet goed voorbereid.
Zij zet zich op een tomeloze wijze in voor medeburgers en is, zoals ze zelf zegt;’Een
professioneel vrijwilliger’. Maar dan een met het hart op de juiste plaats!
Even overslaan dit jaar
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4 Welke voornemens heeft u voor 2018?

(n=162)

50%
43%

45%
40%
35%

28%

30%

25%

25%
20%
15%
10%

4%

5%
0%
Ik waag me niet aan
voornemens

Ik heb er (nog) geen

Voornemen

Weet niet

Voornemen:





























Afvallen
Afvallen en afstuderen
Businessplan aanscherpen en uitvoering bewaken...
Critsich te blijven over het wel en wee in Venlo
Dat ik ga stemmen om die Ja knikkers in de gemeenteraad weg te krijgen
Dat ik gezond en gelukkig mag zijn
Doorgaan
Doorgaan en mijn best doen
Duurzaamheid promoten
Een geschikte nieuwe woning vinden
Eenvoudiger leven
Geluk en gezond zijn
Genieten van het prachtige leven dat we hebben.
Genieten van mijn pensioen
Genieten van wat ik heb
Gew
Gewoon je leven leven
Gezond blijven (2x)
Gezond blijven en beginnen aan mijn 48 ste jaar ondernemerschap
Gezond en gelukkig blijven met iedeen die me lief is
Gezond worden
Gezonder eten
Gezondheid
Hij is zo positief ingesteld
Ik blijf lekker door gaan
Ik leef van dag tot dag...
Kritisch de
Lekker doorgaan met leven!
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Me blijven verbinden met mezelf en andere mensen ; en werken aan mijn gezondheid
Mij stande houden in deze onzekere tijd
Mijn eigen bedrijfje opstarten en een gezin stichten.
Minder drinken
Minder werken, meer thuis zijn
Naastenliefde in de meest brede zin van het woord
Niet te veel hooi op mijn vork nemen.
Op de zelfde voet verder te gaan.
Politiek actief in de gemeenteraad Venlo
Verder werken aan mijn gezondheid.
Werk vinden

Toelichting
Ik waag me niet aan
voornemens




Ik doe hier nooit aan mee want je weet nooit wat en hoe een en ander
zich gaat ontwikkelen
Onzin om 1x per jaar iets voor te nemen, wat vaak niet beklijft. Tevreden
en eerlijk leven, met de kansen van de dag benutten, levert veel meer
op.

Ik heb er (nog) geen



Voornemens zijn voor watjes. Als je iets wilt veranderen doe je dat op
het moment zelf. Voornemens zijn uitstelgedrag.

Voornemen



Een lichtpunt in venlo s duidternis

Weet niet



Mijn voornemen is geen venlonaar te worden
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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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