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Samenvatting
Op vraag "1 Los van de huidige situatie, wie zou u het liefst zien als burgemeester van de gemeente
Heerlen?" antwoordt 62% van de respondenten: "Emile Roemer".
Op vraag "2 Hoe ziet de ideale burgemeester er volgens u uit?" geeft 78% van de respondenten een
schets hoe de ideale burgemeester er uit zou zien.
Aan de hand van vraag "3 Aan welke 5 eigenschappen vindt u dat de nieuwe burgemeester moet
voldoen?" komt de volgende top 5 van gemiddelde scores naar voren:
1. Betrouwbaar
2. Daadkrachtig
3. Eerlijk
4. Belangstellend
5. Communicatief
Aan de hand van vraag "4 Met welke 3 thema’s moet de burgemeester, volgens u, begaan zijn/op de
hoogte zijn/weten wat er speelt/een associatie/band hebben om een goede burgemeester te kunnen zijn
in de gemeente Heerlen?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Wijken en veiligheid (50%)
2. Sociale stad (38%)
3. Centrumontwikkeling (32%)
Op vraag "5 Stel u mag de nieuwe burgemeester een dag meenemen naar een locatie in de gemeente
Heerlen. Waar neemt u hem mee naartoe en waarom?" antwoordt 61% van de respondenten met een
plek waar ze de burgemeester mee naartoe zouden nemen.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHeerlen, waarbij 274 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Profielschets toekomstige burgemeester Heerlen
Heerlen is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De terugkeer van burgemeester Krewinkel
(PvdA) werd onmogelijk nadat onlangs naar buiten kwam dat hij, vergeefs, naar het
burgemeestersambt in buurgemeente Kerkrade had gesolliciteerd. Deze situatie zou de weg
voor huidig waarnemend burgemeester, Emile Roemer, kunnen vrijmaken.

1 Los van de huidige situatie, wie zou u het liefst zien als
burgemeester van de gemeente Heerlen?

(n=276)
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Op vraag "1 Los van de huidige situatie, wie zou u het liefst zien als burgemeester van de gemeente
Heerlen?" antwoordt 62% van de respondenten: "Emile Roemer".
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Als: Gert Leers
Die duidelijk boven politieke partijen staat
Die er voor het volk is. Iemand waarbij je als inwoner van de stad een kop koffie bij kan drinken
Een persoon met een minder linkse signatuur
Een verkozen burgemeester
Een Zuid Limburger
Eigenlijk heb ik geen voorkeur voor een bepaald persoon. Een vrouw heeft mijn voorkeur boven
een man. Maar bovenal moet hij/zij een sterke persoonlijkheid zijn die niet zijn oren laat hangen
naar de SP lijsttrekker en verbindende kwaliteiten heeft.
Frank Wassenberg
Frans Weekers
Geen SP-er dat is al de grootste partei, geeft alleen maar narigheid
Geen SP `er
Geen SP of PVDA, eindelijk een andere kleur lijkt mij oppertuun
Gekozen burgemeester
Gertie Verbeet
Iemand die op een heldere en open manier zijn functie kan bekleden los van zijn politieke
voorkeur. Wars van achterkamertjes politiek.
Iemand die verstand heeft om zakelijke eigenschappen heeft
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Iemand met n groen hart
Iemand uit de stad zelf en absoluut geen sp. Die hebben meer kwaad dan goed gedaan de
afgelopen 30 jaar!
Iemand uit het bedrijfsleven
Iemand van een gewoone partij / geen landelijke partij
Ken niemand
Leers
Lilian Ploumen
Lokaal iemand
Omdat mijn keuze voor Paul Depla niet reëel is, dus Roemer.
Voorkeur voor een vrouw en zeker niet van linkse signatuur!
Voorkeur voor iemand met VVD achtergrond bv. Martin de Beer.
Zowieso geen van beide keuzes bovenstaand. verder weet ik niet wie wel staan weinig goeie op
de lijst naar mijn mening,

Toelichting
Emile
Roemer
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Emile is zeer betrokken bij de gemeente
Emile Roemer is een vriendelijke, deskundig en sociaal persoon. Een echte
burgemeester. Ralf Krewinkel was en is dezelfde persoon, alleen is hij de
vertrouwensband verloren.....helaas
Emile Roemer is SP'er en past prima bij de Gemeente Heerlen. Bovendien heeft
hij connecties en ingangen in Den Haag. Emile Roemer is mij altijd als zéér
integer, betrouwbaar en menselijk overgekomen. Geen fratsen, geen rare dingen
en een beetje gemoedelijk past precies bij Limburg. En dat is precies wat mensen
nodig hebben.
Emile Roemer met SP hart doet het en ligt volgens mij erg goed in SP stad
Heerlen, dus hij zou wat mij betreft de functie van waarnemend burgemeester
mogen "verzilveren" in de functie van een officiële burgervader voor Heerlen.
Maar een kandidaat voor mij is ook iemand met roots in Heerlen. Dus iemand die
geboren en getogen is in os leefstjad Heële, een echte winkbuul dus.
Emille Roemer heeft zich in de veertien maanden, die hij nou tijdelijk
Burgemeester is, getoond als een aimabele man die open staat voor iedere
burger.
Heeft contacten in Den Haag
Ik heb diverse keren met dhr. Roemer contact gehad. Niets dan lof over hem.
Mijn advies is: alles in het werk stellen om hem te behouden
In ieder geval NIET Krewinkel
Roemer is geknipt voor Heerlen. Een prima middle of the road-man, die geen
kapsones heeft en voor iedereen benaderbaar is. Goedlachs en betrokken en
tegelijkertijd een prima magistraat. Zijn contacten uit Den Haag zijn waardevol en
hij kan onze gouverneur en de politieke en middenstandscoryfeeën aan..
Roemer past helemaal bij de gemeente Heerlen; wanneer hij niet zou willen zou
ik een kloon van hem voorstellen !
Tot voor kort was Roemer een goede kandidaat, echter sinds het Europese
verkiezingsfilmpje van de SP is Roemer voor mij kandidaat af. De burgemeester
staat natuurlijk boven de partijen, als prominent lid van de SP zal hij op de hoogte
zijn geweest van deze “promotiefilm richting Frans Timmermans”.
En eerlijk, ook ik ben geen fan van FT, echter er zijn andere manieren om in
discussie te gaan met je politieke tegenstander. Dus dan maar liever een gekozen
burgemeester, ook al om onze gouverneur buiten spel te zetten.
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•

Zover ik weet doet hij het goed en hij kan meehelpen om Heerlen bekend te
maken binnen Nederland

Ralf
Krewinkel

•

Burgemeester Krewinkel was ook burgemeester van de kernen en niet alleen van
de binnenstad

Iemand
anders,
namelijk:

•

Iemand die de middenstand hoog in t vaandel staat, want nu alleen maar mensen
aan t roer die totaal er niks van snappen waarom een stad als Heerlen bijna kapot
eraan gaat want als de winkels er in Heerlen lopen gaat t super goed met Heerlen
Ik ben tegen benoeming door de kroon. De burgemeester moet door de burgers
worden gekozen.
Let wel, Roemer is als tijdelijke burgemeester benoemd door de commissaris van
de koning! Het is onbegrijpelijk de Heerlense gemeenteraad toentertijd met een
meerderheid van stemmen de eerste voorkeur heeft uitgesproken voor
Krewinkel. Dit is aan de inwoners van Heerlen niet uit te leggen.

•
•

Geen
voorkeur

•
•

Al heb ik geen voorkeur, volgens mij is Emile Roemer een prima burgemeester
Maakt niet zo veel uit wie! Als diegene maar luistert naar zijn inwoners en geen
hoge kosten maakt aan projecten die van korte duur zijn. Het is onmogelijk om
voor iedereen goed te doen, maar wie goed doet, plukt daar ook de vruchten
van.

Weet niet

•

Storm in een glas water. Waarom mocht Krewinkel niet soliciteren? Hij is niet
getrouwd met Heerlen.
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Graag zouden we een algemeen beeld willen schetsen van uw ideale burgemeester voor de
gemeente Heerlen.

2 Hoe ziet de ideale burgemeester er volgens u uit? (n=263)
Een persoon die (78%):
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Aan de burgers denkt en niet aan een milljoenen gebouw
Aan de inwoners van de gemeente denkt
Aandacht voor Heerlen heeft en niet in geniep solliciteert bij andere gemeente
Aimabel, deskundig,groot politiek netwerk heeft.
Al zijn verkiezingsbeloften nakomt en zijn ambt naar behoren vervult.
Alle lagen van de gemeente kan verbinden
Als burgervader optreed
Als Emiel Roemer werkt
Bekend is met de historie en problematiek van de voormalige Mijnstreek. Iemand die dicht bij de
burgers staat maar ook zich niet laat beïnvloeden door de waan van de dag.
Bekend is met de uitdagingen die Heerlen heeft of iemand die daar snel inzicht in kan krijgen.
Benaderbaar is-kan luisteren-niet boven het volk staat-open
Betrokken en kundig is
Betrokken is bij de "gewone man", niet elitair, vriendelijk.
Betrokken is bij de bewoners
Betrokken is bij de burgers en contact zoekt met die burgers
Betrokken is bij de wijken
Betrokken is en bekend is in Parkstad
Betrokken is en een mensenmens, dit heeft Heerlen nodig
Bij de mensen betrokken is. Goed meedenk over de stad en een groot netwerk in den haag. Die
Parkstad een geheel
Boven alle partijen staat, een generalist en goede bestuurder, iemand die letterlijk en figuurlijk
over de grenzen heen kan kijken
Boven de partijen staat en enige ervaring heeft met het lokale bestuur en korte lijntjes met den
Haag
Bruggen bouwt binnen en buiten de gemeente en niet uit zuid-limburg afkomstig is.
Bruggen bouwt. Voor herindeling gaat
Contact maakt met bewoners Heerlen
Contact maakt met de gewone mens
Daadkracht en kennis uitstraalt
Daadkracht en staat voor wat hij/zij zegt
Daadkrachtig en slim
Daadkrachtig is (3x)
Daadkrachtig is en doet wat hij zegt. Iemand die op komt voor de belangen van Heerlen en
Hoensbroek. Die een koers kan inzetten en zich eraan vasthouden. Die ervoor zorgt dat Heerlen
en Hoensbroek weer gaat leven.
Daadkrachtig optreed
De belangen van de regio kent
De burgers wil begrijpen, stad wil leren kennen en hierin geinteresseerd is in complexe
problematiek van heerlen
DE ideale burgemeester bestaat niet meer. Hij moet iets kunnen, weten, bij Limburg horen en
zich goed kunnen inleven.
De midden in de samenleving staat
De stad opbouwt en bij de tijd houdt.
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Dicht bij de burger staat
Dicht bij de burger staat maakt niet met welke politieke kleur
Dicht bij de mensen staat
Dicht bij de mensen staat en weet wat er speelt in de stad
Die boven de partijen staat
Die er is voor de burgers .
Die iets durft en rust en verbondeheid uitstraalt
Die in Heerlen een duidelijk beleid qua leefomgeving aan geeft. Waarbij het sociale aspect de
hoofdtooi voert.
Die verbindend is. Uit de stad afkomstig is en de problemen doet benoemen. Niet alleen een
positieviteitsgoeroe is
Die zich onder de mensen begeeft en die openheid biedt in hetgeen hem of haar bezighoud
Die zich vaker op straat begeeft en praat met de burgers en een spreek uur heeft
Door de bevolking wordt gekozen en daardoor ook kan rekenen op draagvlak onder de
bevolking.
Door een breder deel van de bevolking dan nu wordt gedragen
Doorpakt en taboes doorbreekt. Impopulaire beslissing durft te nemen
Doortastend is
Duidelijke persoonlijkheid heeft
E
Echt contact met de bewoners
Echt tijd maakt van zijn inwoners
Een echte burgervader, die vaak onder de inwoners is
Een goede vertegenwoordiger is voor de stad.
Een man of vrouw die uitstraalt waar hij of zij voor staat! Daarnaast een echte team speler! En
iemand die minimaal bij gebleken geschiktheid 2 periodes blijft!
Een mensen mens is
Een mensenmens
Een mensenmens onder de mensen, met gevoel voor humor, daadkrachtig, eenduidig in zijn
taalgebruik, schijnt zich op zijn gemak te voelen in limburg en vooral heeft hij kennis van de
mores in de ruimste zin van het woord in Nederland.g
Een net voorkomen heeft
Een open oog en oor heeft voor de burgers
Een perdsoon die door iederee (minimaal 70 % wordt geaccepteetd
Een persoon die Heerlen uidraagt
Een socialist in hart en nieren
Een sterke bestuurder is die de huidige raad tot samenwerking en openheid kan bewegen.
Een verbindend bestuurder is ( fusie ) met veel lijntjes naar Den Haag
Een verbinder is en boven de partijen staat
Eens persoonl;ijk met de bwoners zou praten en zich meer onder e mensen zou begeven
Eerlijk en betrouwbaar is. (2x)
Eerlijk en naar de burger luistert en zorgt dat onze stad weer een stad wordt
Eerlijk, standvastig, gericht op samenwerking
Emile Roemer
Emile Roemer hij heeft het allemaal wat een gorde Burgervader nodig heeft
Empathiseren kan
Empatisch, goed luisteren kan en gezag kan uitoefenen
Er echt voor de burger is met affiniteit voor Limburg en een goede vertegenwoordig voor Heerlen
in Den Haag.
Er echt voor het volk is en niet om zijn zakken te vullen
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Er een bruisende stad van wil maken
Er is voor de inwoners van Heerlen;
Er is voor de mensen
Er is voor heerlen
Er voir de bewoners is en niet alleen naar Den Haag of het Provincie bestuur kijkt. Die de echte
problemen weet aan te pakken.
Er voor de minima's is
Er voor iedereen is
Ervaren, politiek ingevoerd,
Ervaring en kennis van zaken heeft en niet gebonden is aan een politieke partij
Ervaring heeft en de weg weet in politiek den haag
Financieel onderlegd, politiek neutraal en makkelijk benaderbaar.
Geen "interim-paus" of "carriere-tijger" is en minimaal 10 jaar blijft zitten om Parkstad
structureel vorm te geven
Geen achterkamerpolitiek beoefend en vooruitziend volkse politiek belangrijk vindt
Gewoon zich zelf is en meedenkt met de mensen lief sociaal en betrokken
Goed naar de burgers luistert en vervolgens direct hierop actie onderneemt
Groot netwerk heeft om heerlen op nieuw op de kaart te zetten.
Hart hee
Hart heeft voor mens en natuur
Hart heeft voor zijn/haar gemeente
Hart voor de stad en toegankelijk is
Hart voor onze stad heeft, weer leven in de binnenstad kan gaan maken
Hart voor zijn burgers heeft
Heel kort bij de mensen staat en ook direct met de gewone burger in gesprek gaat en er voor
open staat.
Heerlen aantrekkelijker weet te maken.
Heerlen op de kaart zet (2x)
Het belang van Heerlen en de mensen die er wonen voorop zet.
Het charisma als van Roemer uitstraalt
Het positieve van heerlen en de regio kan benadrukken
Houdt van deze stad en onder wiens burgemeesterschap Heerlen kan groeien en bloeien
Iedereen even belangrijk vindt.
Iemand met hart voor de gemeente
In de samenleving staat
In ieder geval klaar staat voor mensen aan de onderkant van de samenleving.
Integer en eerlijk is
Integer is en dicht bij de gemeenschap staat
Integer, en bestuurlijk bekwaam is
Integer, mensenmens, boven partijen staat, veel kennis heeft
Interesse heeft in de gemeente
Is opgegroeid in of rond de eigen gemeente
Is zoals emile roemer
Jong en uit de ondernemers wereld die van Heerlen weer een bloeiende stad kan maken !
Kan verbinden, ingang in den Haag
Kort bij de Burger staat en ook luistert. Tevens moet hij/zij niet bezig zijn met zijn/haar verdere
carriere. Dit hebben we de laatste jaren genoeg gehad
Leider, oog en hart voor lokale cultuur, ouder persoon, fris van geest
Leiding geeft aan een stad, die her en der verpaupert.
Lijkt in intentie opRalf Krewinkel
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Lijkt op Roemer
Limburger is en uit de zuidelijke regio
Luistert naar zijn onderdanen en in aktie komt wanneer nodig.
Man of vrouw van goede komaf met een degelijke algemene opleiding die intelligent is en
innerllijk fatsoen uitstraalt.
Meedenkt met nederlandse burgers
Meer onderhoud in de regio en mensen, groen moet meer niet alleen gras.
Mens onder de mensen is. Geen vvd_type
Mensen kan verbinden en contacten heeft in Den Haag
Mensen verbindt en tevens daadkrachtig is met een lange termijn visie.
Met
Met beide benen bij zijn eigen inwoners staaten daar ook voor opkomt, ook als hij daar niet
persoonlijk van profiteert
Met beide benen op de grond staat en midden in het leven
Met de normale mens meedenkt in zijn of haar woonomgeving
Met ervaring
Naar de mensen luistert
Nadrukkelijk aanwezig en luistert naar de bewoners.
Natuurlijk overwicht heeft
Niet kijkt naar de regels maar wat goed is voor de stad Heerlen
Niet op politieke voorkeur wordt geselecteerd
Niet partijgebonden
Niet uit Limburg komt
Niet van de SP is, Roemer wel.
Ondernemerschap, verbinden, neutraal, integer, resultaatgericht!!!
Onpartijdig is en daadkrachtig is
Oog heeft voor alle Heerlenaren, openbare orde, milieu, ook zichtbaar in de buitenwijken
Ook investeert in tijd en geld buiten Heerlen centrum
Ook wat voor de wijken doet en veiligheid
Op alle vlakken de belangen van de stad en zijn inwoners op 1 zet.
Op komt voor de mensen in zijn stad en zich er durft te laten zien.
Open is en oor heeft voor iedereen
Open luistert naar eenieder en daarnaar direct handelt zonder grootste plannen
Open staat voor de wensen van de burgers
Open, sociaal, deskundig is
Openstaat voor mening van burgers
Realistisch is. Niet wereldvreemd en zich niet laat leiden door zijn politiek verleden. Iemand die
beslist wat nodig is en niet dat wat politiek het beste is.
Recht door zee is
Rekening houdt met de wensen van alle inwoners van Heerlen en probeert daarin een
weloverwogen keuze te maken.
Respect toont en uitstraalt
Rust uitstraalt , kan doorpakken indien nodig, kort bij alle burgers staat, eerlijk is en
toevertrouwd.
Sociaal betrokken en daadkrachtig is
Sociaal betrokken is
Sociaal betrokken, daadkrachtig, duidelijke koers
Sociaal en rechtvaardig de stad gaat besturen zonder capsones en het verkwist beleid van de
huidige gemeenteraad en halt toeroept
Sociaal is en tussen de mensen staat.
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Sociaal vaardig is, mensen kan verbinden, zowel jongeren als ouderen aanspreekt en die
deskundig is
Tussen de inwoners gaat staan en luisterd wat die te vertellen hebben.
Tussen de mensen staat zoals Emile Roemer doet
Tussen het volk staat ,luistert open en eerlijk is
Uit de regio
Uit eigen stad komt. Feeling met de inwoners heeft. Zich niet laat beïnvloeden door geld,
bedrijven en de politiek.
Uitgebreid netwerk heeft in Den Haag, een persoonlijkheid met uitstraling
Uitstraling heeft en geinteresseerd is in Heerlen.
Veel meer betrokken is bij de bevolking
Veel oog heeft voor alle burgers. Ook in de minder bedeelde wijken.
Verbindend
Verbindend en leidend kan zijn.
Verbindend werkt voor alle inwoners
Verbindend, innoverend en daadkrachtig
Verbindt
Verbindt, die er voor alle inwoners is, en die Heerlen actie laat nemen op thema's als sociale
ongelijkheid en klimaatverandering
Verbindt, parkstad op de kaart zet en leidend is in de samenwerking van parkastadgemeenten,
goede contacten onderhoud in de grensregio met name Aken (liefst Duits spreekt of het land
goed kent), groot netwerk liefst ook in de Haagse politiek, oog heeft voor de armoede in deze
streek, werkgelegenheid weet te genereren.
Verbonden is aan de streek met z'n problemen.
Visie heeft t.a.v. de problematiek in Parkstad en in Den Haag invloed kan uitoefenen
Voor de arbeidersklasse is en meer voor de rand gemeentes
Voor het volk
Vooral hart voor Heerlen heeft en zich zeker niet laat ondersneeuwen door het tegenwoordige
alom aanwezige, in meer of mindere mate opgedrongen, bijna indoctrinerende zgn. regiobreed
(Parkstad breed) denken en doen.
Vrouw is, goede contacten heeft met Den Haag,
Warm, betrokken en goed benaferbaar is
Weet wat de inwoners willen en zijn best doet om dat te bewerkstelligen
Weet wat er in Heerlen leeft en speelt.
Weet wat er onder de bevolking van zijn gemeente speelt
Zakelijk is
Zeer betrokken is met onze gemeenschap en er zeker ook is voor onze Veteranen en ons 1e
Veteranenhuis van Nederland.
Zich geregeld onder de mensen begeeft en luistert naar de mensen daardoor weet wat er in de
stad speelt
Zich inzet om Heerlen veel aantrekkelijker te maken voor toeristen om te bezoekenn
Zich niet laten leiden door een politieke kleur en verbindende kwaliteiten heeft.
Zich zoveel mogelijk bij de bewoners laat zien en ook aanhoort.
Zie 1
Zie vraag een
Zijn eigen weg gaat. Ver van onze gedegenereerde Meyer.
Zorgt dat heerlen beter doet dan nu rond veiligheid, studie en omgang burgers

Geen voorkeur (14%)
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Weet niet (7%)
Toelichting
Een
persoon
die:

•

•
•
•

•

•

•
•

•
Geen
voorkeur

•

De burgers van Heerlen zitten niet te wachten op geld verslindende projecten zoals
murals , maankwartier en dansprojecten waarbij de kleine ondernemer uit de regio
wordt overgeslagen, bij interviews hierover op L1 en in de krant wordt er
nietszeggende priet praat uitgebraakt
De SP was ooit een goede partij, maar de goeden zijn vertrokken en Meyer is een
verbeten partijtijger zonder visie en fatsoen.
Dus iemand die weet wat er in Heerlen leeft
Er is in deze omgeving al veel verloren gegaan. Er dient iemand welke oog en oren
heeft voor deze regio. Niet alleen politiek maar ook maatschappelijk, in de breedse
zin van.
Iemand die bruggen kan bouwen en onderhouden.
iemand die zich tussen de burgers begeeft.(luistert jaja ook ik weet dat er veel
geklaagd wordt en niets goed is)
Iemand welke het politiek klimaat, welke er nu heerst, eens tot eensgezindheid kan
ontwikkelen. Het is op dit moment een janboel!!!
Het zij overduidelijk waarom: geen draagvlak en noodzaak tot globalisering (waar
zelden iemand beter van is geworden voor lange termijn) was het zeer realistische
en terechte oordeel van minister Kajsa Ollongren. Daarbij geldt immers
bijvoorbeeld: Heerlen is Heerlen en Kerkrade is Kerkrade: als water en vuur. Dat
was, is en blijft naar mijn mening zo.
Hij/zij moet een sterke binding hebben met Heerlen en haar randgemeenten zoals
Hoensbroek, Heerlerhei, Heksenberg etc. Vooral sterk met jeugd en jongeren,
milieu, boombehoud etc. Echt een maatschappelijk verantwoorde burgemeest
moet het worden.
Ik hecht veel waarde aan eerlijkheid. Een niet-leuke boodschap komt nog harder
aan als er eerst over gelogen is.
Ik voeg toe: een man of vrouw die vloeiend Duits en redelijk Frans spreekt en
schrijft. Heerlen moet echt proberen op allerlei gebied intenser samen te werken
met Aken en ook met een stad als Luik.
Zie Bas Schoonderwoerd die er op cultuurgebied in slaagt met de fantastische
theaters van Aken en Luik samen te werken en projecten op touw te zetten die
ertoe doen!
Wanneer ik hem mer Paul de Pla vergelijk, past hij nog beter bij Heerlen
Maakt niet uit zijn allemaal half slappe personen die geen ballen hebben en geen
beslissingen durven nemen omtrent de problematiek met het zero tolerance wat
een gedoog beleid omtrent het softdrugs probleem ! Coffeeshops blijven bestaan
en een handje boven het hoofd gehouden wordt en de gewone burger wel plantjes
mag hebben maar als de politie langs komt ze mag inleveren zonder beklag te
maken !? En waar de coffeeshop de drugs vandaan halen wordt niet na gevraagd !?
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(Maak een top 5. Rangschik onderstaande eigenschappen naar belangrijkheid. 1 is het
meest belangrijk, 5 is het minst belangrijk.)

(n=264)
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3 Aan welke 5 eigenschappen vindt u dat de nieuwe
burgemeester moet voldoen?

Aan de hand van vraag "3 Aan welke 5 eigenschappen vindt u dat de nieuwe burgemeester moet
voldoen?" komt de volgende top 5 van gemiddelde scores naar voren:
1. Betrouwbaar
2. Daadkrachtig
3. Eerlijk
4. Belangstellend
5. Communicatief

Andere eigenschap, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bekend in Den Haag
Geschikt voor het uitvoeren van burgemeesterstaken/ervaring in bestuurlijke c.q. politieke
functies
Groot netwerk in Den Haag
Hart voor de Veteraan
Iemand die zeker buiten de partijen staat.
Ik zou er 10 kunnen aankruisen
Inspirerend
Integer (2x)
Menselijk en zeker niet achterbaks
Milieubewust
Realist
Realistisch toekomstgericht
Sociaal en gewoon
Verbindend
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Toelichting
•
•
•
•
•

•

5 keuzemogelijkheden zijn te weinig bij deze vraag.
Allemaal blabla uwv termen
Charismatisch staat er niet bij............is waarschijnlijk ook te veel gevraagd
De niet door mij aangevinkte eigenschappen zijn uiteraard ook belangrijk. Helaas lukt het mij
niet een volgorde van belangrijkheid aan te geven.
Er zijn meerdere punten die mijn voorkeur hebben, maar verschillende punten overlappen
elkaar. Ook eerlijk en betrouwbaar zijn eigenlijk dezelfde eigenschappen. Voor mij de
belangrijkste. Je kunt nog zo'n goed bestuurder zijn, als je niet betrouwbaar bent, werkt dit op
den duur tegen je.
Progressief en brutaal durven denken en doen. Denk hierbij aan de naar mijn mening meest
logische en tegelijkertijd zeer toepasselijke invulling van het braak liggende terrein van het
Schinkelkwadrant in het bijna middelpunt van het centrum van hoogbouwstad Heerlen, door
op juist die plek twee "wolkenkrabbers" met de namen Lange Jan en Lange Lies van
respectievelijk 135 en 155 meter hoog te realiseren. Dus iets wat voor de zeer lange termijn
een logische oplossing voor bedoeld terrein zal zijn en letterlijk en figuurlijk permanent
behoorlijk aanzien zal hebben. Heerlen als Limburgse hoogbouwstad bij uitstek (Heerlen, kijk
uit dat je met de eerste en meeste "wolkenkrabber" van Limburg niet voorbij wordt gestreefd
door nota bene historische steden als Roermond en Venlo) is hier natuurlijk op z'n zachts
gezegd uitermate geschikt voor. Bovendien zal het al dan niet tijdelijke zgn. Central Park, waar
het Schinkelkwadrant naar mijn mening veel te klein voor is, op den duur mijn inziens
gegarandeerd gaan verloederen e.d. En een soort Central Park heeft Heerlen reeds aan de
rand van het centrum (centrumring oost, Groene Boord) in de vorm van het stadspark, beter
bekend onder de naam Aambos. Dus een stadspark midden in het centrum van Heerlen lijkt
mij zeer overbodig en nogmaals van tijdelijke aard. Ook is kantoor- en winkelbouw op
bedoelde plek tegenwoordig geen optie meer, waardoor permanente hoog woningbouw
midden in het centrum van Heerlen nogmaals de meest duurzame en logische invulling voor
het Schinkelkwadrant zou zijn. Om maar één ambitieus voorbeeld qua profiel van de
toekomstige burgemeester van Heerlen op te noemen.
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In het huidige coalitieakkoord zijn een elftal thema’s opgenomen die belangrijk zijn in de
gemeente Heerlen.

4 Met welke 3 thema’s moet de burgemeester, volgens u,
begaan zijn/op de hoogte zijn/weten wat er speelt/een
associatie/band hebben om een goede burgemeester te
kunnen zijn in de gemeente Heerlen?
(U kunt maximaal 3 thema's aanvinken)
60%

24%

20%

13%

10%

8%

11%

17%

18%

12%

13%

Alle thema’s zijn even
belangrijk

23%

Ander thema

28%

Organisatie en
bestuur

32%

30%

Eigentijdse
(centrum)gemeente

38%

Cultuur en erfgoed

40%

Sport en verenigingen

50%

(n=257)

50%

Onderwijs

Duurzaamheid en
milieu

Ruimte, wonen en
mobiliteit

Economie en werk

Wijken en veiligheid

Centrumontwikkeling

Sociale stad

0%

Aan de hand van vraag "4 Met welke 3 thema’s moet de burgemeester, volgens u, begaan zijn/op de
hoogte zijn/weten wat er speelt/een associatie/band hebben om een goede burgemeester te kunnen
zijn in de gemeente Heerlen?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Wijken en veiligheid (50%)
2. Sociale stad (38%)
3. Centrumontwikkeling (32%)

Ander thema, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoud en onderhoud van het GROEN in woonstraten en het crëeren van stadsparken
Bevorderen van Veteanen beleid
Burgerbetrokkenheid
Centrumzwembad, zwerfafval beperken, afschaffen hondenbelasting
De gemeenteraad is gekozen om een burgemeester te kiezen
Economische ontwikkeling.
Euregionale samenwerking met Aken
Financiën op orde
Groen in de steden, co2 filtering plaatsen, groene muren op gebouwen een idee? er bestaat al
ene in heerlen waarom niet overal?
Invaliden
Jeugdzorg
Klimaat: adaptatie, mitigatie en voorlichting
Leegstand winkels in Hoensbroek en centrum opheffen, geen parkeerkosten
Overstappen op groene energie
Parkstad
Professionaliteit van het gemeente apparaat verhogen
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•
•
•
•
•
•

Regionaal leiderschap
Stedelijke samenvoeging
Te duur dubbelspoor naar Landgraaf, ooit richting Aken en de omliggende bewoners wordt het
door de strot geduwd.
Vergrijzing en betaalbare zorg
Zakelijk
Zorg (3x)

Toelichting
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

De financiële toestand van onze gemeente is niet bijzonder, raad blijkt niet in staat dit probleem
op te lossen, opkomst bij laatste gemeenteraadsverkiezingen is bijzonder laag te noemen, tot nu
toe is hier te weinig aan gedaan.
Eigenlijk zijn alle thema's van belang
Het zou mooi zijn een persoon als burgemeester te hebben die aan alle thema’s voldoet 😏
Hij moet zijn ambtelijk apparaat in de klauwen hebben en vooral vertrouwen genieten. Het geldt
idem dito voor Parkstad en de provincie.
Ik ben een echte Heerlenaar (dat zijn er weinig) en ik woon er zeer graag, maar...…ik constateer
een steeds voortgaande verpaupering in het centrum en in de woonwijken. Die duizenden euros
uitgegeven aan die verderfelijke MURALS kan men toch beter besteden aan het verfraaien en
verbeteren van het woongenot van de burgers.
Lastig dat maar drie thema's kunnen worden aangevinkt. Vandaar dat ik het bij de keuze tot de
m.i. "randvoorwaardelijke" thema's heb beperkt. Als organisatie en bestuur niet op orde zijn, kun
je alles vergeten.
Milieu is zó belangrijk; daarom is het ook een schande dat station de Kissel gesloten is en dat er
plannen zijn om (nog) een weg parallel aan de Schaesbergerweg te leggen. Wéér asfalt, dat
uitnodigt om in de auto te stappen. Door het sluiten van het station hebben veel mensen een
alternatief genomen, en dat is héél vaak de auto. Openbaar vervoer betaalbaar maken en
houden en liefst station de Kissel weer openstellen.
Moeilijke keuze weer. Er zijn meer belangrijke punten, maar onder een 'sociale stad' vallen er
meer, zoals sport, cultuur, economie en werk
Naast de door mij 3 aangevinkte thema's zijn wijken en veiligheid, economie en werk en ruimte,
wonen en mobiliteit even belangrijk. Natuurlijk zijn de andere thema's ook belangrijk. Een mooi
en bruisend centrum is heel belangrijk voor de uitstraling van de stad en is ook van groot belang
voor de economische positie.
Ook hier te weinig keuzemogelijkheden.
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5 Stel u mag de nieuwe burgemeester een dag meenemen naar een locatie in
de gemeente Heerlen. Waar neemt u hem mee naartoe en waarom? (n=253)
Ik neem de burgemeester mee naar (61%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achtersstandswijken
Achterstand wijken
Achterstandswijken
Al die leegstand en vervolgens het nieuwe maankwartier. Ik hoop zo dat er niets nieuws meer
gebouwd wordt in de natuur, maar dat oude leegstand afgebroken of opgeknapt wordt.
Alle leegstaande panden in centrum e.o..
Alle wijken
Amateurverenigingen
Berg snowworld, van daaruit heb je een overzicht over de heel Parkstad
Brunssum centrum, om te laten zien hoe mooi een vijver in de stad kan zijn
Buurten zodat hij weet wat er speelt buiten het centrum
Cafe d’r Klinge
Centrum (4x)
Centrum Heerlen, promenade, onooglijkheid ervan
Centrum heerlerheid, zien dat heerlen mooi en gezellig kan zijn maar dat het aan veiligheid nog
veel werk is
Centrum Hoensbroek, leegstand....
Centrum oost: de spookachtige uitstraling zoals ON straat, Stationstraat, Willemstraat
Centrum van de stad op koopzondag en bespreek met hem het parkeren op zondag
Centrum; daar zijn momenteel de grootste problemen (Veiligheid, Leegstand, Idiote projecten,
Verloedering enz
Centrum. Inkoopgedeelte met regionale aantrekking steeds meer in afzonderlijke gedeelten
opgedeeld
Cultura nova
De binnenstad om haar/hem te laten zien hoe de verloedering heeft toegeslagen
De buitengebieden. Deze zijn zo mooi.
De buitenwijken, zodat hij ook kennis kan maken met de bewoners hier.b
De dingen die goed gaan
De enorme leegstand en verkeershinder in het centrum
De groene buitenwijken
De hele stad, Heerlen is zo groot niet.
De lege plek aan de rector driessenweg
De middelbare scholen, daar zit onze toekomst
De mooie dingen in onze wijk Rennemig en de aandachtspunten van onze wijk
De onveilige situaties in de wijken. Het zwerfafval dat overal ligt. De slechte luchtkwaliteit.
De oude Rennemig om hem te laten zien dat wij GEEN verloren wijk zijn
De promenade, de verbinding met het schouwburgplein, station, maankwartier, akerstraat,
heerlerbaan
De pub
De sociale dienst om de problemen van de armen eens mee te maken.
De Uilegats en meteen er aan vast de parkeerphet bebeotenroblemen in de buurt
De vele locaties waar prachtige bomen van tientallen jaren oud gekapt zijn
De werkelijke leegstand van Heerlen.
De wijk Heksenberg
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•
•
•
•
•
•

De wijk in bij msp en gms, beide wijken met een verleden die hard aan de weg zijn aan het
timmeren om socialer en leefbaarder te worden
De wijk Welten-Benzenrade
De wijken (2x)
De wijken waar hulp hard nodig is. (overigens niet mijn eigen wijk)
De zorgcentra en laat haar spreken met mantelzorgers en bewoners over de slecht
arbeidsomstandigheden en de vereenzaming van de bewoners
De zorginstellingen voor bejaarden, 55-plussers en hospices.
Deelgemeentes
Diverse culturele evenementen om te laten zien dat Heerlen hiermee al op de kaart staat. Op
andere gebieden mogen wij nog stappen zetten
Door heel parkstad
Dumphop in Heerlen voor een lekker bakje koffie. Wij zijn een van de oudere ondernemers in
Heerlen en willen graag de Burgemeester leuke verhalen vertellen over Heerlen.
Een dag meewerken in Stockhouse Dumpshop aan de willemstraat omdat daar een
dwarsdoorsnede van de Heerlense bewoners dagelijks te vinden zijn
Een dagje shoppen in heerlen. Om te laten zien dat er helaas weinig winkels over zijn.
Een paar weekendnachten op de putgraaf, om het onbeschofte uitgaanspubliek te ontmoeten.
Een rondgang door de stad
Een rondje rijden door de hele stad. Hem alle wijken laten zien
Een stadswandeling door het centrum van de stad en naar een aantal buitenwijken
Een van onze buurten, zodat hij kennis kan maken met de echte heerlenaren
Een willekeurige wijk, zodat hij ter plekke kan zien waar en wat er ontbreekt op diverse
terreinen, zoals groenvoorziening, speelgelegenheid voor kinderen, bereikbaarheid voor mensen
met een beperking. In elke wijk vind je wel iets waaraan gewerkt moet worden
Een zorginstelling om te laten zien hoeveel geld daar verspild wordt
Eijkenerveld. Daar woon ik met veel plezier
Eikenerveld, achterstands wijk
Eindhoven
Enkele buiten wijken ivb het verkeer
Gebieden met overlast van drugs en criminaliteit. T leegstaande centrum, kernen die leeglopen
waardoor ook ouderen vereenzamen.
Gebrookerbos-locaties
Gezinnen thuis van alle wijken om te laten zien hoe men leeft en wat er leeft. .
Grasbroek
Groene buitengebieden die zelfs de meeste Heerlenaren niet eens kennen.
Hartje Hoensbroek en kasteel Hoensbroek
Heerenweg
Heerlen noord. Vanwege sommige achterstandswijken.
Heerlerbaan
Heerlerheide, stad gaat kapot aan rot volk.
Heidserpark heerlen noord
Heksenberg en heerlerheide
Het AZC
Het centrum om aan te geven wat dit deel van Heerlen allemaal (nog steeds) niet heeft wat elke
andere vergelijkbare stad en zelfs kleiner wel heeft, wat de levendigheid en het bezoekers
potentieel van Heerlen centrum meer dan goed zal doen.
Het centrum om te laten zien wat er m.i. aantrekkelijker kan worden gemaakt
Het centrum omdat het alles zegt van Heerlen
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Het centrum van Heerlen en wijzen op de leegstand. En naar Hoensbroek, zodat hier ook een
goed en mooi ontwikkelingsplan wordt gemaakt.
Het centrum van Heerlen om de leegstand te laten zien.
Het centrum van Heerlen om met eigen ogen te zien wat er zo gruwelijk mis is met de sloop-,
leegstand- en bouwactiviteiten
Het centrum, is het hart van de stad waar nodig is moet worden aan gedaan zodat iedereen weer
naar deze stad gelokt wordt.
Het centrum, vragen om het leven weer terug te brengen in het centrum, iets doen aan de
leegstand, de markt weer op laten leven,
Het centrum. Begin bij het stadskantoor, dat als het klaar is een juweeltje wordt. Vervolgens
nodig ik dhr Huisman uit en met ons drietjes lopen we dan naar het Maankwartier, een zeer fraai
ogend bouwwerk waarover ik ook kritisch durf te zijn. Dan gaan we richting promenade, waar ik
stil sta bij het voormalige winkelcentrum de Plu. Hier maak ik me zorgen dat er iets minder fraais
wordt gebouwd.
Het gebrek aan veilige wandel- en fietspaden en daarmee gebrek aan bewegen
Het Maankwartier.
Het mijnmuseum en de buurten om centrum Heerlen, diversiteit en contact met de gewone man
en vrouw en kind en dier.
Het mijnmuseum om hem te laten zien waar de mijnstreek vandaan komt
Het plein voor de jumbo in het centrum in de avond na 23.00
Het Temsplein hoe mooi het er is maar ook al jaaren problemen studenten /drugsprobleem
Het winkelcentrum op de Bautscherweg omdat verschillende partijen dat willen verhuizen tegen
de wil van de inwoners en te benadrukken dat het grote geld altijd de keuze bepaalt.
Hoensbroek (4x)
Hoensbroek centrum
Hoensbroekse steunpunten
Hoogste woonpunt van Heerlen, zodat hij " zijn " stad in zijn totaliteit kan zien.
Humanita
Italiëlaan e.o
Kalderborn en Maankwartier/station
Kasteel Hoensbroek
Kleine Wijken buiten het centrum, Centrum en de grote wijken krijgt sowieso alles van te horen.
Leger des heils opvang voor verslaafden en daklozen
Lopen terworm
Lotbroek in Hoensbroek
Maankwartier
Maankwartier dat leegstaat en dagelijks meer geld kost dan begroot
Maankwartier en achterstandswijken
Maankwartier, heel mooi
Maankwartier, ik voel me daar niet veilig
Meezenbroek heeft geen uitleg nodig
Met winkeliers praten
Mijn dagelijkse adl bezigheden dan zou hij zien hoe moeilijk ik mij kan verplaatsen en geen hulp
krijg van de gemeente
Mijn huis
Mijn werk (2x)
Mijnmuseum; en fietstocht door de gemeente en/of een grote wandeling ;kasteel Hoensbroek
echte kenners van de gemeente
Molenberg (2x)
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Molenberg, islamitische school. Iedereen mag geloven wat hij/zij wil. Maar op deze manier houdt
je de afstand tussen de kinderen erg groot. Bovendien wordt het Nederlands spreken en
daarmee integreren niet beter op.
Mondriaan psychiatrische zorg
MSP
Naar de Aurora waar door Spaanse kunstenaars een groot sociaal project word neergezet
waarmee verbinding tot stand wordt gebracht door kunst. Een fantastisch initiatief die de wereld
van een andere kant laat zien en energie van onderaf weer laat stromen.
Naar de Molenberg weinig winkels geen pinautomaat veel armoede
Naar de wijken waar de burgers een onveilig gevoel hebben. Deze problemen wegnemen
vergroot het vertrouwen en dwingt respect af.
Naar diverse wijken
Naar het centrum en laat zien hoe verlouderd het er uit ziet
Naar het centrum van de stad en het Maankwartier om hem te laten zien dat het voor de stad
Heerlen van groot belang is om het winkelende publiek terug naar het centrum van Heerlen te
krijgen. Ik ben van mening dat het goed zou zijn om een winkelketen als primarkt aan te trekken
om zich hier in het centrum te vestigen. Dit zal veel mensen van de hele provincie/ uit België en
uit Duitsland naar het centrum van Heerlen trekken en ervoor zorgen dat de leegstand stopt en
Heerlen en aantrekkelijke winkelstad maakt!
Naar mensen die van heel weinig moeten rond komen .
Naar Oud-Rennemig. Een wijk die qua gemeentesubsidie niets krijgt omdat Beersdal en NieuwRennemig ze krijgen en ze beide vinden dat we er niet bij horen. Zo voelt ie wat het is om in een
vergeten wijk te wonen. Leefbaarheid en veiligheid zouden veel verbeteren als een
burgemeester beseft dat er vergeten wijken zijn die altijd tussen schip en wal vallen.
Nachtleven in heerlen
Niet in Heerlen, maar in Spekholzerheide zou ik hem 't Westhoes willen laten zien. Een kerk
omgebouwd tot wijkpunt/buurthuis. Een geweldig initiatief.
Onze wijk
Onze wijk, om te laten zien hoe mooi die is.
Op een toerrit langs onze stad opdat zij/hij kan zien wat een mooie stad wij hebben!
Plekken waar die niet naartoe wordt gebracht door zijn ambtenaren.
Plekken waar mensen met elkaar bespreken hoe ze de leefbaarheid in de buurt kunnen
verbeteren om hem te laten zien hoe betrokken een aantal inwoners bezig is met het
bevorderen van de leefbaarheid in deze stad.
Puin en vuil dumping rond de afvalcontainers in de wijken, met name in Hoensbroek
Restaurant Mijnstreek om de schoonheid van het landschap te tonen
Rondje stad.
Rondrit door Heerlen. doel: diversiteit van wijken en buurten incl centra
Schaasbergerveld Amsterdamstraat Nord
Schaesbergerveld, de vuilnisbak van deze Gemeente.
Schinkel zuid om het verleden en de uitdagingen voor de toekomst te laten zien.
Sibelco, dat hij/zij er maar goed achteraan gaat om dit gebied sneller vrij toegankelijk te maken
voor de burger......met zwemgelegenheid
Sociaal zwakste wijk van Heerlen
St. Pancratiuskerk
Tentoonstelling Basquiat
Thermenmuseum; dan kan hij zien hoe erg Heerlen is afgebroken waar Heerlen ooit bekend om
stond.
Veteranenhuis Eldershoes
Voedselbank
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Vrieheide
Vrieheide en Het lange jan park ik zou hem willen laten zien hoe de mensen (o.a.mijn ouders van
83) in minder sociale buurten moeten leven
Welten
Zorginstellingen en dagje mee in het leven van chronische ziek zijn

Ik zou de burgemeester niets willen laten zien in onze gemeente (7%)
Weet niet (32%)
Toelichting
Ik neem de
burgemeester
mee naar:

•

•
•

•
•
•

Daar het centrum "verloederd" en een tal van
organisaties/partijen/wethouders zich bezighouden met, maar niet
kijken/luisteren naar de wensen ideeën van derden, waardoor beslissingen
genomen worden welke niet passen in de omgeving.
De grote verschillen in de wijken tonen.
De kloof in de maatschappij tussen arm en rijk is steeds groter. Elke
burgemeester komt uit de betere klasse of is daar inmiddels terecht gekomen.
Daardoor eventueel ook niet voldoende invoelend wat er op het laagste
sociale niveau aan de hand is. En Heerlen kent veel sociaal zwakkeren.
De meest trieste plek in de gemeente en dan tegelijkertijd een maankwartier
ontwikklen
Die zijn er vollop in Heerlen
Doel is hem/heer aan te tonen wat ik precies met mijn kritiek op Heerlen
bedoel.
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Een paar voorbeelden:
Erg triest, maar waar; sinds maar liefst 1987 moet Heerlen centrum het qua
zeer populaire zgn. fastfood restaurant nog steeds maar doen met een
Mcdonalds vestiging als enig restaurant zoals bedoeld. Anno 2019 nog stééds
geen Burgerking en KFC (Kentucky Fried Chicken), laat staan een Febo
frietentent in Heerlen centrum...... Dit kan eigenlijk niet hé. Hetzelfde geld
voor een aantal nog steeds ontbrekende winkelketens in het centrum en
verdwijnende winkels uit het centrum die in nota bene kleinere steden wel
nog te vinden zijn. In dit opzicht wil ik graag opmerken dat het onzalig en
onlogisch is van de gemeente Heerlen om het winkelgebied kleiner i.p.v.
groter te maken door ogenschijnlijk bewust een van Neerlands oudste
overdekte winkelcentrums, het Loon, beetje bij beetje ter ziele lijkt te laten
gaan. Ik hoop van harte dat ik fout zit met mijn gedachte. Juist terug invullen
(keuze genoeg naar mijn mening: een viszaak, een slagerij/eetgelegenheid,
een bakkerij/lunchroom, een Pinky vestiging op aanzienlijke afstand van
concurrent Jamin, een (voordeel) boekenzaak (hey, zijn deze zaken er niet ooit
geweest?), een Aldi supermarkt op de plek waar de Action is geweest wat de
gemeente eindelijk van plan is), opwaarderen en het liefst (maar niet persé
noodzakelijk) aansluiting realiseren met de hópelijk zeer op te waarderen
Promenade II; dat zal het centrum van Heerlen zeker geen windeieren gaan
leggen.
Een stadspark (Aambos) dat nog steeds niet af is en e.e.a. mist naar mijn
mening. Denk hierbij aan een (groene!) horecagelegenheid met terras aan de
rand van het stadspark (bijvoorbeeld aan de Groene Boord kant of aan de
Molenberglaan kant) en aan een op bordjes eenduidige bewegwijzering naar
en benoeming van het stadspark.
Ontwikkeling en uitbreiding van horeca met terras op de markt (Bongerd) in
Heerlen; dit plein is op sterven na dood als het gaat om horecagelegenheden
en het daaruit vloeiende vertier. Máár twee cafe-horeca gelegenheden met
een tapvergunning: op welke markt van een (bijna) middelgrote stad in
Nederland zie je zó weinig leven in de brouwerij...? Al was het maar wegens
een vol logische aansluiting met het Wilhelminaplein en het Pancratiusplein. In
dat geval zou er opeens wél sprake zijn van een noemenswaardig en degelijk
uitgaansgebied in het centrum van Heerlen. In deze context is het eigenlijk
triest te noemen dat de gemeente Heerlen en partners het enige echte
Spaanse café Fuerte Real hebben laten vertrekken uit de stad...
Een voorbeeldwijk met gewone mensen die er iets van willen maken
Er is veel gedaan om Hoensbroek weer een beetje smoel te geven. Maar de
verloedering doet veel werk teniet. Ondermeer veelal verkeersovertredingen
en rotzooi zou ik hem/haar laten zien
Gemeente Heerlen is niet alleen Heerlen, maar ook andere plaatsen
eromheen, waar specifieke problemen spelen.
Graag zou ik willen vernemen wat hij de hele dag doet. Woon nu 16 jaar in
Heerlen en heb nog nooit iets gemerkt dat we überhaupt een burgemeester
hebben. Verder zou ik graag met hem lokale zaken willen bespreken, zoals
buurt, en hoe hij denkt Heerlen dusdanig op de kaart te zetten dat mensen
respect voor deze geweldige stad gaan krijgrn die het verdient!
Hem laten zien wat hij voor achterstands wijk ervan maakt ! Dat veel mensen
last hebben van enkelen mensen met het idee dat de wijk van hun is en de
kinderen nog niet meer op straat kunnen spelen ! Het onderhoud opschroeven
en beplanting en bloemen in de wijk zetten zodat deze wijk opfleurt en zelfs
toonbeeld wordt !
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Ik zou de
burgemeester
niets willen
laten zien in
onze gemeente

•

•
Weet niet

•
•
•
•
•

Het Maankwartier is zo adembenemend en ontzettend mooi dat ik haast
verplicht ben de nieuwe burgemeester hiermee naartoe te nemen. Overigens
zijn er nog veel meer locaties waar ik de burgemeester mee naar toe zou
willen nemen, maar dit terzijde
Iets doen aan leegstand van winkelpanden. In elke vitrine zou een poster van
de gemeente kunnen hangen dat er subsidiemogelijkheden zijn voor startende
ondernemers.
Ik zou met hem door Heerlen fietsen en laten zien waar het beter kan wat
infrastructuur en veiligheid betreft. (een fietsenstalling bij het centraal station
bv.)
In de ene wijk ontbreekt dit, in de andere dat. Voor de bewoners is 'de eigen
pijn' het belangrijkste. Overleg, overleg, overleg....
Laten zien hoe belangrijk de zorg is, maar ook als onderdeel waar chronische
zieken tegenaan lopen
Laten zien waar overal bomen gekapt worden vanwege t feit dat t te duur zou
zijn om ze te onderhouden
Na alle aandacht voor het Maankwartier, Het Loon, Schinkelkwartier en het
nieuwe centrum van Heerlerheide (dat de doodsteek voor centrum
Hoensbroek was), moet er nu aandacht voor Hoensbroek centrum komen en
niet alleen in nieuwe bestrating
Om te laten zien dat er echt iets moet worden gedaan aan de toenemende
leegstand! Het is voor elke bezoeker een regelrechte aanfluiting om die
enorme leegstand steeds te zien bij een bezoekje aan Heerlen.
Om te laten zien hoe wonen en groenvoorziening perfect op elkaar kunnen
aansluiten
Ondanks tegenstand een prachtig en nuttig project dat niet gezorgd heeft voor
leegtand, want die was er van tevoren ook helaas al.
Ook het aantal lege parkeerplaatsen in de parkeergarages, daar er komen er
nog steeds meer bij.
Oude woningen in stand houden
Sevagram heeft een monopoliepositie en daar is veel mis. De welgestelden
hebben het in Heerlen prima, maar modaal en beneden-modaal zijn een
speelbal zonder een goed klankbord. Het is om te huilen!
Zeer innovatieve gemeente
Zodat hij zelf kan ervaren welke quad en motor racebaan dit is en hoe de
mensen elkaar negeren.
Als waarnemend burgemeester hoef ik de heer ROEMER niets meer te laten
zien . Hij is volledig op de hoogte. Dit geeft hem een grote voorsprong. Hij
hoeft dus geen
inwerkperiode meer te hebben. Dit geeft ook HEERLEN een grote voorsprong.
Direct vooruit met het aanpakken van de knelpunten.
Zin zoveel problemen binnen Heerlen
Alle wijken hebben opknapbeurt nodig
Er zijn wel meerdere plekken
Heb hier totaal geen idee ben namelijk net 2 jaar woonachtig in Heerlen
Het gaat niet zozeer om “ naar welke locatie” maar meer om hem met
vertegenwoordigers van inwoners te laten praten over hun ervaring met
Heerlen, open en eerlijk.
Niet veel belangrijks om te laten zien.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipHeerlen
Profielschets toekomstige burgemeester Heerlen
09 mei 2019 tot 21 mei 2019
274
4,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 90%)
5,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
21 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 5,9%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,9%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als indicatie.
* Met het betrouwbaarheidsniveau van 90% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 4,9%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 4,9%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier wel het geval.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

De vragen zijn opgesteld door onderzoeksbureau Toponderzoek.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 10 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 16 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipHeerlen
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 Heerlen vergroten. Via
het panel TipHeerlen kunnen alle inwoners in de gemeente Heerlen hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Op tipheerlen.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.
TipHeerlen 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.
TipHeerlen maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Heerlen 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
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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