Participatie
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Gemeente Horst aan de Maas wil bij allerlei zaken die spelen in de gemeente haar burgers betrekken
en verantwoordelijk maken.

1 Hoe betrokken voel je je bij de gemeente?
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Toelichting
5: Ik woon in Blerick, weet niet of mijn antwoorden ertoe doen:)
4: Gemeente doet steeds minder voor inwoners. Groen verdwijnt steeds meer en er word op andere
gebieden met geld gesmeten.
3: Sommige zaken pakt men goed op maar qua op het gebied van betrokkenheid en verantwoordelijk
stevenen we af op steeds minder inspraak. Er wordt voor de burgers gedacht en regelgeving ingevoerd.
Nog even en we hebben een burgerkleuterschool, met de gemeente en gemeenteraadsleden als
meesters en juffen.
3: Ik heb het idee dat vaak niet naar de mensen wordt geluisterd. Als de gemeente een besluit heeft
genomen dan kunnen de mensen er tegen zijn maar blijft het bij dit besluit. Zo is het ook bij ons in de
wijk gegaan.
3: Ik denk dat belangrijke beslissingen toch genomen worden ook al zijn de burgers het er niet mee
eens ( Floriade en megastallen )
3: Het verantwoordelijk maken van betrokkenen is een afschuif systeem van de gemeente.
3: Gemeente is te groot
2: Dat ligt er helemaal aan waar het over gaat of ik me betrokken voel. Dan kan ik me ook zeer
betrokken voelen.
2: Dat gevoel krijg je pas echt als je weet dat er ook daadwerkelijk iets gedaan wordt met de mening
van de burgers.
1: Maar dat helpt niet. Voorbeelden: Afvalbeleid: Hiervoor zijn al diverse betere ideeën voor
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aangeleverd. Infrastructuur: er wordt voor heel veel geld een weg gerepareerd, dit was nodig omdat
een bedrijf zijn vrachtwagens over deze binnenweg laat jagen en deze weg is daar niet op berekend,
dus kapotgereden. Diverse keren aan de gemeente gevraagd om de weg voor dit verkeer af te sluiten.
Maar nee, geen gehoor aan geven. Wel de pas gerepareerde weg binnen drie maanden weer kapot
laten rijden. Wat kan het de gemeente schelen dat ons geld door het afvoerputje gaat.

2 Wat zou de gemeente kunnen doen om de
inwoners (meer) te betrekken bij de uitvoering
van het gemeentelijk beleid (meerdere
antwoorden mogelijk)
70%
60%

62%

50%
50%

40%
30%
20%
10%

34%

29%
3%

7%

0%
Niets

Meer informatie
verschaffen

Inwoners eerder
betrekken bij
plannen

Inwoners vaker om Het stimuleren van
hun mening vragen burgerinitiatieven

Anders

Toelichting
6: Steekproeven houden
6: Niet luisteren naar steeds dezelfde kleine groep, ook andere de kans geven.
6: Mensen persoonlijk informeren als er in de directe omgeving wat verandert bv bouwen van een
woning
6: Mailing zoals nu
6: Luisteren naar de burgers
6: Ik weet het niet
6: Iets doen met de mening van inwoners
6: Het huidige politieke systeem maakt het erg lastig om echt mee te doen... Dit wijzigen ligt niet bij de
gemeente.
6: De gemeente doet al heel veel voor de burgers en op de site kun je alles lezen. Burgers zullen zelf ook
info moeten halen en niet afwachten dat er info komt
6: Duidelijk maken: welke winst heb ik eraan/kan ik eraan hebben, zowel in geld/kosten/lasten als ook
in woongenot. Meer betrekken betekent nu te vaak taken bij burgers neerleggen ipv `betrekken`. Ben
eerlijk en laat zien wat dit betrekken op de lange termijn aan kostenbesparing oplevert en dus verlaging
van de lasten. Veelal lijkt het erop dat taken worden overgeheveld en dat de kosten/lasten niet zakken
voor de burger. Kortom: er is geen vertrouwen in de term `betrekken`.
6: Dorpsraden meer bevoegdheden geven
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6: Burgers verantwoordelijkheid Maar ook zeggenschap geven. Vertrouw op eigen initiatief en minder
overheidscontrole
6: Burgers moeten het zelf doen, niet wachten op de gemeente!
6: Burgerinitiatieven uitvoeren
4, 6: Weg met buitenlander handen boven hoofd houden eigen volk laten werken
4, 6: Sneller of in ieder geval reageren op een brief
4, 6: En daar ook naar luisteren m.n. de ambtenaren die nu nog te vaak hun eigen plan trekken. Burgers
hebben er geen verstand van!
4, 5, 6: Beter naar de burger luisteren ik heb het idee dat de burger vaak genegeerd wordt

3 Heb je behoefte aan meer inspraak bij de
gemeente?
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Toelichting
3: Vind ik een moeilijke. Ik zou dat wel eens willen, maar dan moet je ook verstand van zaken hebben
en dan is de vraag of je tijd hebt om al die energie erin te stoppen. Maar bij vrij eenvoudige zaken zou ik
dat best willen.
3: Ligt eraan wel onderwerp. Sommige onderwerpen wel en andere niet.
3: ik zou meer willen weten waar ze mee bezig zijn, hoever ze zijn met bepaalde zaken, bijv de WMO.
Hoe ver zijn ze daar mee, openheid geven al een beetje. Weten waar de mensen die het nodig hebben
aan toe zijn, maar ook de mensen die in de zorg werken.
3: Ik ben bang dat alle individuele vragen moeilijk te verwezenlijken zijn, wel als een groep (vereniging
bv.) samen die inspraak indient bij de Gemeente.
3: Het zal er aan liggen hoe de gemeente dit wil realiseren
2: Waarom zou ik meer inspraak willen? De vraag suggereert dat er misschien te weinig aan inspraak
kan zijn. Het is des gemeente zelf om transparant te zijn richting haar burgers, inclusief de verruiming
van inspraak. De gemeente bepaalt en de burger betaalt! Inspraak hoort bij een democratie. Je mag je
afvragen of binnen een gemeente, democratische inspraak mogelijk is. Naar iemand luisteren wil men
wel, maar er iets mee doen ho-maar. Dat was, is, en blijft waarschijnlijk ook zo.
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2: teveel verschillende meningen waardoor er uiteindelijk niets uitkomt of alleen de hardste roeper
gehoord word.
2: Ik geen inspraak maar meer eigen bevoegdheden. Schijn"zeggenschap = communisme "
2: Geen nut
2: Als je politiek betrokken bent, heb je veel inspraak. Je zult ook zelf initiatieven moeten ontplooien.
1: Punt : 6 Deze vier aangevinkte onderdelen, leeft zeer zeker bij vele inwoners, en panelleden. Dit zou
het zelfde aangegeven kunnen worden, per NIEWSBRIEF >>> per Mail
1: Mits zij luistert.
1: Maar wel echte inspraak. Denk maar eens aan de megastallen die als paddenstoelen uit de grond
schieten. Veel burger protest maar ze komen er toch. De landbouwers zijn geïndoctrineerd in de
politiek, als je de burger inspraak geeft houd dan een referendum hierover, dit geld overigens voor
meer aangelegenheden .
1: Jawel. Maar dan alleen als ik inhoudelijk precies op de hoogte ben.
1: Ik zou meer inspraak willen hebben betreffende loslopende katten en honden die op daarvoor niet
bestemde plaatsen schijten. Vooral in de wijk Vossenhof in Meerlo.
1: Ik denk dat m.n. op gebieden waar burgers kennis en ervaring hebben, meer gebruik gemaakt moet
worden gemaakt hiervan door de gemeente. Zo werk ik zelf in de zorg en heb ik zeker genoeg kennis en
ervaring in huis om hier naar de gemeente toe een rol in te spelen.
1: Het gemeente personeel en B@W zijn niet alleswetend en mogen best een naar de burger iets
vragen
1: Echte inspraak dus. Voorbeeld: in verband met het ontzorgen van de ouderen is allang duidelijk wat
de gemeente gaat doen. Daarover hoeven ze de bevolking dus niet te raadplegen, want van
gemeentewege is allang besloten om de ouderen te laten stikken. Keukentafelgesprekjes met vijf dure
meisjes verandert daar geen sikkepit aan! Wel het stoppen van dat stomme hippisch centrum van
negen miljoen. Weinig mensen hebben er iets aan en hoeveel ouderen zou je met dat geld wel niet
kunnen helpen?
1: Dan wil ik me wel uitsluitend beperken tot ons eigen dorp, en verder algemene zaken en Landbouw.
1: bij bepaalde dingen of projecten zou ik best in mee willen discussiëren
: in sommige gevallen wel.

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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