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=106)
Hoogtepunt (36%):





































Cultura Nova
Daling van het aantal werkelozen en de vooruitgang in de economische groei
Dat Arriva en Omnibuzz samenwerken en dat er nu de Voor Elkaar Pas bestaat waarmee ik kan
reizen
Dat de oudere generatie toch gelijk had, dat verzakkingen in Heerlen door de mijngangen komen
en niet door een enkele karst in de kalklagen
De aanleg van de euregiobaan van Brunssum naar landgraaf
De vele activiteiten in de stad
De voortgaande verpaupering van Heerlen
De Weerter-politiemol,Jos van Rey, De fraude met zorggelden, Het zonnekoning-gedrag van
diverse zorgbestuurders, De perikelen met de herindeling van HEERLEN - NIEUWENHAGEN,etc.
De zaak Jos van Reij en de Giro winst van Tom Dumoulin
Diverse herindelingen
Fusie heerlen landgraaf
Fusie Heerlen/Landgraaf
Fusie landgraaf Heerlen. Zeer belangrijk voor deze regio
Geen idee, zal dus allemaal niet spectaculair zijn geweest
Giro winst Tom
Giro winst Tom Dumoulin (2x)
Groei VDL
Het instemmen van de ministerraad met de voorgenomen herindeling van de gemeenten
Heerlen en Landgraaf.
IBAN
Ik moet zeggen dat er veel hoogtepunten waren
Lieke Martens
Maankwartier
Max Verstappen (2x)
Minder werkelooosheid.
Nicky Verstappen
Nieuw theater Kerkrade
Ontwikkeling brightlands campussen
Opbloei Maastricht-Aachen Airport
Opkomst protest Tihange.
Perikelen buitenring
Ringweg
Tihange ketting
Tom Dumoulin
Urban project Heerlen
Van Rey voor de rechtbank
Voorgenomen fusie Heerlen - Landgraaf
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Er is geen nieuwsitem dat een hoogtepunt is van het jaar 2017 (30%)
Weet niet (34%)
Toelichting
Dieptepunt











Als er naast het Glaspaleis één ding is dat Heerlen op de kaart zet, dan
is dat Cultura Nova.
Eindelijk zal er iets gedaan worden aan de Promenade 1 en 2.
Waterpartijen komen weer terug en we mogen ons verheugen in een "
groene loper " Het enige groen, wat nu in het centrum te zien is, is
achterstallig groenonderhoud van de Gemeente.
Heerlen moet de feiten onder ogen zien en zich sterk maken voor de
schade aan woningen door de oude mijngangen en de blinddoek
afdoen. Ook moet niet alles op de vergrijzing geschoven worden. In
het verleden is de oude binnenstad afgebroken en Heerlen gaat daar
gewoon mee door.
Het is grandioos dat met nieuwe technieken een oude moordzaak kan
worden opgelost.
Mogelijk Noor meer gemeenten in de fusie meenemen.
Ook nog andere mooie ontwikkelingen zoals Brightlands smart service
en de chemie campus Geleen
Recht krijgt zijn beloop, ook bestuurder kan daar niet aan ontsnappen
Veel nieuwe mogelijkheden om Zuid-Limburg beter op de kaart te
zetten en daarmee werkgelegenheid te creëren

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



Ik zou het echt niet weten. Cultura Nova is elk jaar, maar niet speciaal
een hoogtepunt uit 2017.

Weet niet




Heb geen hoogtepunt(en) gezien in Heerlen.
Het jaar is nog niet voorbij, dus!?
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2 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het dieptepunt van het jaar 2017?
(n=104)
Dieptepunt (38%):








































(dorps)politieke toestanden
Alle pogingen om MAA te ondersteunen.
Blerick laatste tijd
Christian Petermann
Corruptie
Dat er berichten zijn van Limburgse seperatisten die zich willen afscheiden van Nederland
Dat lijnbussen bekogeld worden in Brunssum
Dat zelfde Urban project.
De dictatuur van Provinciale Staten
De herrie van de festivals
De houding van Landgraaf t.o.v. de voorgenomen fusie met Heerlen
De oogkleppen van de mensen die het voor het zeggen hebben
De soap rond de fusie Heerlen Landgraaf en de rol van het provincie bestuur
De tweets van een bepaalde wethouder.
De zaak Jos van Reij
Dood Willem Evers
Dorpspolitiek in Landgraaf en het "Palmen" verhaal in Brunssum
Gedonder rond Heerlen / Landgraaf
Gemartel rond Parkstad
Heerlen dat uit LED stapt
Het blijven opschuiven v d spoorverbinding met Aken
Het feit dat het met de totstandkoming van een nieuwe gemenmte Heerlen - Landgraaf nog
steeds niet wil vlotten
Het gebeuren rondom xde fusie tussen Heerlen en Landgraaf
Het gekronkel van Nieuwenhagen bij de herindeling
Het nieuwe college van wethouders van de gemeente Brunssum
Het vele hufterige ged rag dat onnodig zinloos geweld met zich meebrengt
Jos van rey
Leegstand
Leegstand Heerlen centrum
Management van ziekenhuis Heerlen.
Moorden en inbraken
Onvoorstelbaar dat Camiel Eurlings, na verwonding van zijn vriendin, er zo vanaf komt
Petermann in de doc. over het maankwartier
Projectontwikkelaar due op grens van Heerlen en Kerkrade een nieuw winkelcentrum wil
bouwen
Sluiting van winkels waar dan ook
Stemmen
Tihange
Van Rey
Zie 5

Er is geen nieuwsitem dat een dieptepunt is van het jaar 2017 (31%)
Weet niet (32%)
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Toelichting
Dieptepunt









Dat er zoveel mensen op de PPV gestemd hebben.
Er gaan nu al miljoenen, die voor het project bestemd waren, naar het
Maankwartier. Het hotel komt maar niet af en was ook niet nodig
gezien de sluiting van andere hotels.
Het geeft aan dat projectontwikkelaar geen voeling heeft met wat
nodig is, is arrogantie naar stad en zijn bewoners
Inzet gemeenschapsgeld voor persoonlijke belangen van politici die
vrezen aanzien te verliezen
Onvoorstelbaar hoe die man Heerlen telkens een negatief imago weet
te geven.
Ook hier weer: klimaat en duurzaamheid hoog in het vaandel, het
beleid volkomen daaraan tegengesteld.
Provinciale Staten walst over Parkstad. Buitenring, samenvoeging
gemeenten en de Sibelco affaire. Vooral verlening van vergunningen
aan een bedrijf met forse negatieve achtergrond terwijl omwonenden
straks de dupe zijn. Schandalig. Mijn vertrouwen in politiek is ver
beneden het nulpunt gedaald.

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



Ik zou het echt niet weten. Niets bijzonders gebeurd wat als
dieptepunt kan gelden.

Weet niet



Dito.
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3 Stel u mag iemand nomineren als ‘Limburger van het jaar’. Wie zou u
nomineren? (n=104)
Nominatie (47%):









































Alle mantelzorgers
Andre rieu
Beppie Kraft
Bestuur Humanitas Parkstad
Charlotte Scheltus-Aelmans
De burgemeester
De kunstenaar van het Maankwartier
Dhr Koopmans
Die eer komt aan meerdere mensen toe.
Dumoulin (2x)
Een gewone "huis tuin en keuken " burger uit Heerlen....absoluut geen ambtenaar of politicus
want daar ben ik niet zo gecharmeerd van.
Gedeputeerde Coopmans
Geen ambtenaar/politicus maar een gewoon burger.
Geert Bles
Gouverneur Bovens
Harrie Sevreijns
Harry verwey. Van de voedselbank
Hou niet van dit soort evenementen
Huisman
Huub Stapel
Ik zou dat echt niet weten.
Ik zou niemand weten die zo positief is het nieuws is geweest dat hij/zij dat verdient.
Ik zou zeggen alle vrijwilligers
Lex Nelissen
Lieke Martens (2x)
Max Verstappen (2x)
Meestal worden de verkeerde personen genomineerd. Ik weet niemand en denk dat er ook
geen persoon te benoemen is.
Michel huisman (2x)
Michel Huisman (2x)
Mij zelf. Werk al jaren buiten Heerlen maar blijf er wel wonen.
Mijn vrouw
Mijzelf
Niemand
Peter van Zutphen
Ralf Krewinkel
Riet de Wit
Rowwen Heze
Tom Dumoulien
Tom Dumoulin (5x)
Tom Dumoulin en André Rieu

Weet niet (55%)
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Toelichting
Nominatie








Weet niet




Als geboren Amsterdammer en sinds 1998 wonend in Heerlen, bewonder ik mijzelf
voormijn toch nog positieve houding voor deze afbraakstad. Ik blijf maar hopen dat
alles nog ten goede zal keren maar, eerlijk gezegd, geloof ik dat niet. Ben ook nog lid
van de OPH geworden om mijn ei kwijt te kunnen.
De inspiratie voor maankwartier en de ontwikkeling ervan is groei impuls voor de
stad en trekt bezoekers aan uit hele provincie en land.
Gedeputeerde Coopmans heeft getoond zijn mannetje te staan in een zeer gevoelig
dossier: DE HERINDELING.
Inzet en resultaat
Max Verstappen zet wereldwijd Nederland en daarmee ook Limburg positief op de
kaart.
Promotor voor Heerlen, helaas geremd door privé-drama
De een valt op omdat hij/zij veel doet in de p[politiek, de ander op het gebied van
cultuur of sport. Weer een ander doet veel vrijwilligerswerk. Iedereen doet zijn/haar
best op zijn of haar manier.
Ik vind dat vooral in Zuid Limburg teveel geneuzeld wordt over volstrekt onzinnige
zaken. Het grootste probleem is het feit dat broodnodige samenwerking (van welke
aard dan ook) tussen gemeentes onderling onvoldoende is waardoor te weinig
vooruitgang wordt geboekt op het gebied van de economie in de ruimste zin des
woords.
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4 Welke voornemens heeft u voor 2018?
40%

(n=104)

38%

35%

32%

30%

27%

25%
20%
15%
10%
4%

5%
0%
Ik waag me niet aan
voornemens

Ik heb er (nog) geen

Voornemen

Weet niet

Voornemen:




























Bedrijfsmatige groei
Bewegen
D
Dat is je reinste onzin
Enjoy the moment
Geen
Gezond blijven (2x)
Gezond te blijven.
Ik ben tevreden met/over mezelf.
Ik blijf geloven in het goede van Heerlen.Heer
Licht /liefde/verbondenheid op de wereld en dus ook in Heerlen
Me nog meer inzetten voor een leefbare wijk Molenberg
Meer aandacht voor de senioren in Heerlen
Meer bewegen
Méér bewegen
Meer bewegen!
Meer sporten
Mijn kunstwerken onder de aandacht gaan brengen van het publiek
Mijn propedeuse halen
Mijn voornemens zijn niet aan een jaar gebonden.
Om door verantwoord gedrag (niet teveel alcohol en zoveel mogelijk bewegen) gezond te
blijven.
Om meer betrokken te zijn bij Heerlen (hoensbroek) en uit te dragen dar we trots kunnen zijn op
onze stad.
Positief blijven en dit overbrengen op mijn omgeving
Proberen gezond te blijven
Proberen nog meer open te staan voor anderen.
Stoppen met werken
Strijden tegen dierenleed en slachthuizen
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Tevreden en gelukkig zijn
Vaker het centrum bezoeken aan
Vind ik onzin
WEG UIT
Zo mogelijk mijn conditie verbeteren

Toelichting
Ik waag me niet aan
voornemens



Carpe Diem

Ik heb er (nog) geen




Houd me niet bezig
Ik maak nooit voornemens. Gewoon doorgaan op dezelfde manier.




Heerlen; Sic Transit Gloria Mundi.
Ik wil me in ieder geval blijven inzetten voor de buurt waarin ik woon
en hoop dat mensen zich meer bekommeren om de kwetsbare
medemensen in de buurt.

Voornemen
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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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