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1. Rechte tellingen
Samenwerking Parkstad
De gemeentelijke herindeling in Parkstad is definitief van de baan. Dat schreef minister Kajsa
Ollongren van Binnenlandse Zaken onlangs in een brief aan de provincie Limburg en de
betrokken gemeenten.

4 ‘Ik ben blij dat de gemeentelijke herindeling in Parkstad
niet doorgaat’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Ik ben blij dat de gemeentelijke herindeling in Parkstad niet doorgaat’ antwoordt 22%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 46% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (25%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens






Neutraal




Geloof dat alleen bestuurders dit wilden, werkelijk niemand gesproken die dit graag
wil, sterker nog, eigenlijk alleen felle tegenstanders, vooral de inwoners van de
dorpen/steden behalve Heerlen.
Samenwerking in de Parkstad gemeenten heeft aangetoond niet voldoende te
werken. Grootschalig besturen is de beste oplossing om de hele regio vooruit te
helpen en naar de landelijke overheid iets voor elkaar te krijgen. Onnozel
chauvinisme houdt het tegen, net als de tegenstand en afketsen van FC Limburg
profvoetbalclub, waarvan iedereen weet dat dat de enige duurzame en beste
oplossing is.
Samenwerking tussen gemeenten is prima, echter de diversiteit van de
verschillende woonkernen moet gewaarborgd blijven
Een fusie tussen Heerlen, Voerendaal en Simpelveld zou ik toejuichen.
Eigenheid van de gemeenten zouden op basaal niveau gehandhaafd moeten
worden (gemeenteraad en/of burgers beslissen over lokale zaken, b.v. (grapje) de
hoogte van de kerktoren. Maar als het grotere complexe onderwerpen betreft is
een groter verband beter (b.v jeugdzorg en andere zaken die vanuit Den Haag zijn
gedumpt bij gemeenten), waarbij wel controle door de wetgevende organen
gewaarborgd dient te zijn (gemeenteraden of voortkomend uit die raden).
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Het klonk als wederom een ordinaire bezuinigingsronde. Een eerlijk objectief
verhaal is nog maar zelden te horen. De politiek was toch voor de mensen daar en
niet andersom. Achteraf inlichten is hier helaas oplichten.
Ik vind het mooi als er kleine gemeenten blijven bestaan, maar juist in Parkstad zou
herindelen weleens tot schaalvoordelen kunnen hebben geleid.

Mee
oneens




Hier is duidelijk te zien dat de "koempel" mentaliteit ver te zoeken is.
Hoe groter een gemeente, hoe groter de voorzieningen door het rijk.

Zeer mee
oneens



Bij EEN gemeente tel je meer mee bij het rijk en krijg je meer gedaan. Je wordt
hartstikke misselijk dat hier in Parkstad alleen maar het eigen belang een rol speelt.
De kleinschaligheid gaat onze regio niet verder helpen. Sterker nog, het zal nog
meer achteruit gaan. Jonge mensen vliegen uit en komen niet meer terug als gevolg
van gebrek aan werkgelegenheid en toekomstperspectief. Er is geld nodig voor
grootschalige herstructurering (infrastructuur, woningbouw, werkgelegenheid,
onderwijs) om de regio weer aantrekkelijk te maken. De krimp in combinatie met
vergrijzing geeft een somber vooruitzicht en is niet aantrekkelijk voor jongeren. Een
herindeling had kansen gegeven om in Den Haag een grotere stem te hebben en
daardoor ook meer zeggenschap. Maar dorpspolitieke sentimenten hebben
overwonnen. Een zure 'overwinning' op lange termijn.
De regio kan alleen maar echt verder komen als er een grootschalige herindeling
plaatst vindt
Fusie had in onze omgeving een sterke impuls kunnen geven aan verbetering van
beide steden, mede doordat er veel meer geld van het rijk zou komen.
Het is een gemiste kans.
Limburgers voelen zich altijd achtergesteld. Den Haag is onbereikbaar. En dan krijgt
men de kans om als één grote stad een vuist te vormen richting het economisch
hart van het land... gaat men moeilijk doen! Sentimenteel gelul. Ongelooflijk die
bekrompenheid van de bevolking (vooral in Landgraaf). Gebaseerd op gevoel en niet
feiten. Ik kom er met mijn kop niet bij. Ik zie ons deze regio nog verlaten.
Omdat de herindeling niet doorgaat kunnen de Gemeenten in de Oude Mijnstreek
geen vuist maken richting Den Haag en blijft men nu maar doorsappelen op de oude
voet.
Weg met de dorpspolitiek zoals Landgraaf nog steeds voorstaat.
Het is gewoon eigenbelang en niet het belang van de burgers.
Vooral voor de inwoners van kleinere gemeentes als Brunssum, Kerkrade en
Landgraaf is het rampzalig dat gemeentes maar wat blijven aanmodderen
We krijgen in de nabije toekomst de rekening gepresenteerd voor het kerktoren
denken.
We zullen in de toekomst grotere gemeenten MOETEN vormen om te voldoen aan
de door van hogerhand opgelegde taken. De personen met het kerktoren denken
belemmeren deze voortgang.
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In plaats van een herindeling wil de minister dat de samenwerking tussen de betrokken
gemeenten wordt versterkt, om het gebied extra op de kaart te zetten.

5 Hoe ziet u de ideale samenwerking in Parkstad voor u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=253)
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Andere samenwerking

Alsnog een gemeentelijke herindeling

Projecten en investeringen moeten naast
een gemeentelijk belang ook een
regiobelang hebben

Ambtelijke samenwerking (dit kan
bijvoorbeeld betekenen dat afdeling
personeelszaken van de verschillende
gemeenten samen wordt gevoegd, maar elke
gemeente houd zijn eigen bestuur)

Niet, niet samenwerken is het best

0%

op vraag "5 Hoe ziet u de ideale samenwerking in Parkstad voor u?" is het meest gekozen antwoord
(53%): "Projecten en investeringen moeten naast een gemeentelijk belang ook een regiobelang
hebben".

Andere samenwerking, namelijk:









Economisch
Een vuist maken naar Den Haag.
Eiegenlijk het derde antwoord { Projecten en investeringen moeten naast een gemeentelijk
belang ook een regiobelang hebben }, maar niet onder leiding van de bestuurders van Heerlen.
Euregio
Goede, betere samenwerking tussen de gemeenten en niet zo argwanend zijn.
Grote herindeling van gehele oostelijke mijnstreek
Minder duur betaalde krachten, 1 voor de samenwerkende gemeenten, blijft er geld voor de
burger over
Samenwerken in de Zorg. Nu gelden voor zorgorganisaties voor elke gemeente andere
afspraken en tarieven
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Vraag het de buurt ide het betreft. Overleg en haal er goede ideeën uit.
Zie het antwoord op vraag 8 en vooral ook zorg en betrokkenheid voor elkaar

Toelichting









Als er geen grote gemeentelijke herindeling komt gaat samenwerking waarschijnlijk weer
mislukken want dat is eerder geprobeerd tussen Landgraaf en Brunssum. De bestuurders van
elke gemeente plakken teveel aan het pluche en zijn te grote ego’s.
Heerlen heeft een heel sociaal beleid. Dit zou in de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking
gewaarborgd moeten worden.
Samenwerking gaat door vrijblijvendheid net als tot nu toe niet lukken en is veel verloren
energie steken in, met weinig resultaat. Er zal hopelijk verbetering komen, maar landelijk tel je
niet mee. Herindelen en dan samenwerken met buitenlandse regio, want daar ligt de
vooruitgang voor deze regio.
Samenwerking in dit gebied is onmogelijk. Dit heeft de tijd na de mijnsluitingen helder en
duidelijk gemaakt. Wat dit gebied nodig heeft is een sterke hand van BOVENAF,
die dicteert wat er MOET gebeuren.Dit gebied gaat gebukt onder de KOEMPELMENTALITEIT...!
Zoals de V.O.C.-mentaliteit heeft ook de KOEMPEL-mentaliteit een positieve en negatieve
klank. Dit gebied is van oudsher door burgerlijke- en kerkelijke-overheden kort gehouden. Die
taal begrijpt men hier. Laat men een samenwerking van onderaf komen, dan ontstaan
plotsklaps koninkrijkjes, die hun EIGENBELANG nastreven. Dit is de erfenis van de
mijnsluitingen. Dit verhaal heb ik
BOVENGRONDS niet gehoord!!!
Wel interessant maar heb op t moment geen tijd om me erin te verdiepen dus kan ook niet
echt een mening geven.
Zie mijn antwoord op vraag 4.
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De Oostelijke Mijnstreek ontvangt veertig miljoen euro van het Rijk om het gebied beter op
de kaart te zetten.

6 Hoe kunnen we het gebied, de Oostelijke Mijnstreek, beter
op de kaart zetten?
70%

(n=249)
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Door in te zetten op:

Weet niet

Op vraag "6 Hoe kunnen we het gebied, de Oostelijke Mijnstreek, beter op de kaart zetten?"
antwoordt 58% van de respondenten: "Door in te zetten op:".

Door in te zetten op:

























1 visie
Aanpakken verpaupering
Aantrekkelijk maken van het centrum van Heerlen als winkelstad
Aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid
Aantrekken van toeristen die zorgen voor geld en meer werkgelegenheid
Arme gezinnen
Armoedebestrijding, scholing laag geletterden, geen prstige projecten, kortom socaler worden!!!
Behoud het Loon en centum
Bereikbaarheid en veelzijdigheid
Beter en gratis parkeren in de binnenstad.
Beter en sneller internet
Beter parkeerbeleid
Betere bezetting winkels in Centrum, dus leegstand wegpoetsen. Maak de huur aantrekkelijker.
Betere en effectievere promotie van de Oostelijke Mijnstreek euregionaal
Bij armoede en zorgen voor meer groen in de stad
Centra aantrekkelijker maken/leegstand verminderen
Culturele en economische ontwikkeling
Cultuur
Cultuur en tevens samenwerking met grensstreken België en Duitsland
Cultuur, evenementen, grote bedrijven trekken voor werkgelegenheid
De euregio. Nabijheid grotere buitenlandse steden. Toerisme
De geschiedenis beter bekend te maken
De historie van het gebied.
De mooie natuur en heuvelland. Het dorpse gevoel. Gezelligheid.
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De schoonheid van de omgeving en mensen meer aan elkaar weer laten "wennen
Door het chauvinisme weg te laten
Door niet alleen aandacht te geven aan het centrum van Heerlen en haar bewoners maar juist
ook de mensen in de mijneerkerswijken
Door voorlichting over het gebied en de ligging ten opzichten van duitsland en belgié als een
groot recriatie gebied met veel mogelijk heden
Duurzaamheid (2x)
Één gemeente. Dus herindelen want samenwerken vrijwillig lukt niet.
Einde maken aan groeiende leegstand winkels door minimaal halvering huur
Euregio
Focus op Euregionale ligging
Fuseren gemeentes
Fusie
Fusie gemeenten; ophouden met sp propaganda en beleid bestrijden
Geef de minima hiervan een extraatje, zodat zij ook eens iets leuks kunnen ondernemen en
kunnen gaan shoppen. Ik mis 't om onder de mensen te komen. Heb al jaren een WAO onder de
armoedegrens. Ik betaal alles zelf, maar heb dan ook echt niets om iets leuks te doen. Dus als de
burger weer geld heeft, kunnen ze 't in de stad weer uitgeven en blijven de winkels open!!!
Goed voorbeeld doet landelijk wellicht volgen.
Geen lege winkelpanden verhuren voor een lage huur
Gerichte projecten met het buitenland, euregio
Gezamenlijk cultuuraanbod, Landelijke PR van aanbod
Goed Onderwijs aanbieden, aantrekkelijke banen op niveau, goed openbaar vervoer.
Goede samenwerking
Groen
Heel goed onderwijs en keer het negatieve beeld van krimp om in kansen.
Herindeling (2x)
Herindeling!
Herindeling. Het woord samenwerken bestaat niet in Zuid Limburg. Alleen bij facilitaire zaken
Het beeld dat heerst van de Oostelijke Mijnstreek moet veranderd worden. Het beeld heerst nov
steeds dat hier veel werkloosheid is, het niveau van de bevolking laag en meer van dit soort
negatieve dingen. Maar dat het hier ook prettig leven is en dat hier heel veel leuke dingen te
doen en te zien zijn daar wordt bijna geen aandacht aan gegeven. De aandacht moet meer op de
positieve dingen liggen, dan kunnen we de Oostelijke Mijnstreek ook positief op de kaart zetten.
Hoogwaardige banen en aantrekkelijk maken voor mensen met kapitaal om te investeren en
hier te komen wonen en werken
ICT, cultuur en natuur
In diverse centra meer groen! Geen hoogbouw meer. Goede BETAALBARE openbaar vervoer. In
de centra van de plaatsen thema ‘ s creeeren. Zodat men weer in welke straat kan ik bepaald
iets kopen, of waar krijg ik bepaalde info. Kleinschaligere winkels.
Infrastructuur en werkgelegenheid
Innovatie
Innovatie, toerisme, kenniseconomie
Innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie, euregionaal onderwijs
Integratie nieuwkomers
Internationaliteit
Inzetten op initiatieven van onderop
Klimaatadaptatie en mitigatie, lokale weerbaarheid (resilience) versterken met het oog op
toekomstige crises dier er zeker gaan komen
Kwaliteit van het onderwijs.
7















































Leefbaarheid
Meer aandacht door de media
Meer bescherming van groen
Meer groen
Meer informeren en communicatie met de inwoners en bezoekers
Mentaliteitsverandering
Middels architectuur sfeer en verleden terugbrengen in de stad. En en inzetten op evenementen
zoals IBE, Cultura Nova, etc.
Mijnverleden
Mijnverleden positief benaderen
Musea bezoek door scholen, voorlichting op scholen geven niet alleen basisscholen maar ook
voortgezet onderwijs. Als kinderen thuis vertellen kunnen ouders ook enthousiast worden
Musea en boetiekjes
Natuur aan passen
Natuur en recreatie (2x)
Niet alleen kletsen
Niet een te grote broek aan te trekken, zie megalomane maankwartier
O.m. door bestuurskracht werkelijk te vergroten
Onderwijs, bereikbaarheid, betaalbaarheid van onroerend goed, cultuur en een opleving qua
architectuur, groene gebieden en een aantrekkelijk klimaat voor ondernemers, bewoners en
bezoekers
Onderwijs, bijscholing, mwensem net bepering aan het werk zetten
Onze eigen identiteit
Onze eigen kracht
Opleiding, verduurzaming
Over landsgrenzen heen. Meer samenwerken net Aken
Parkstad
Parkstad uitdragen
Promotie landelijk
Recratie
Regionale samenwerking en meer producten uit de regio te verkrijgen
Regionale samenwerking op toerisme en logistiek gebied onder het motto "Parkstad het(groene)
hart van Zuid Limburg"
Risico's/initatief te durven te nemen
Samen werking met andere gemeenten, eendracht maakt macht
Samenwerken met een adequaat bestuur zoals in bedrijfsleven
Samenwerkin
Samenwerking (2x)
SAMENWERKING en eigen belang op zij zetten.
Samenwerking met hun bewoners
Samenwerking tussen de gemeentes.
Sanering van de leegstaande winkelpanden.
Sociaal contact
Sociaal domein, arbeidsplaats 45+, bindend referendum
Sociale woningbouw uit te breiden naar de behoefte.
Terugdringen van drugsgebruik en handel
Toerisme (8x)
Toerisme (met name binnenlandse), kennisindustrie, cultuur
Toerisme en studenten.
Toerisme en wegwerken van leegstand
8



































Toerisme, werkgelegenheid en jeugd
Toerisme, winkelgebied, attractes, samenwerken met regio's (Aken)
Toerisme. (2x)
Tourisme
Uitbreiden naamsbekendheid
Veiligheid, herstel en/of verbetering van de openbare ruimtes om het welbehagen van de
burgers te verhogen: achterstallig onderhoud woonstraten, herstel groenvoorziening, mooie
toegankelijke kunst. Laat men daar eens mee beginnen!
Verbetering leefbaarheid
Verbetering van de leefomstandigheden van de eigen bewoners in plaats van opgelegd beleid
ten koste van de eigen bewoners
Verduurzaming en hierin voorop lopen
Verduurzaming, groene ontwikkeling.
Verkwisting van geld
Vernieuwing en entghousiasme van iedereen
Vertrel de geschiedenis van de mijnen.
Wat is dat toch, op de kaart zetten? Voor wie of wat? Zoek naar verbinding tussen mensen. Neer
leefbaarheid. Geen grootheidswaanzin.
Weer leefbaar en aantrekkelijk maken van het centrum.
Wekgelegenheid en regio gerichte projecten
Welness, cultuur, onderwijsverbetering voor de toemstioi
Welvaart, vooruitgang, scholing voor laagopgeleiden.
Werk
Werk en winkelaanbod stimuleren
Werk gelegenheid
Werk, werk, werk en hergebruik van stedelijke ruimte i.p.v. nieuwbouw.
Werkgelegenheid (5x)
Werkgelegenheid aantrekken
Werkgelegenheid en huisvesting
Werkgelegenheid en woonmogelijkheden
Werkgelegenheid, bestrijden (drugs)criminaliteit, recreatie
Werkgelegenheid, gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid
Werkgelegenheid, investering in infrastructuur, uitbreiding luchthaven Maastricht
Winkels in de binnensteden. Aanpak leegstand.
Woningen, arbeidsmarkt en veiligheid.
Zie toelichting
Zuidstad opzetten. Een grote parkstad gemeente met super hogesnelheidsverbinding met
randstad

Toelichting
Dit is
niet
nodig




Kost weer flink duiten die beter aan welzijn van ouderen besteed kunnen worden
Wat heet hier altijd "beter op de kaart zetten"? Met het te ontvangen bedrag heeft
men de Oostelijke Mijnstreek toch gevonden!
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De nieuwkomers komen er niet in! Dat geldt voor allochtonen en authochtonen
Deze regio is geen Maastricht dus we moeten niet inzetten op hoe mooi en sjiek het
hier is. Wel op hoeveel cultuur er hier is. cultuur komt hier vooral van onderop, van
de mensen zelf dus. Deze zouden alleen beter gebundeld kunnen worden. Dus zorg
voor een plek waar mensen samen kunnen komen. Een plek waar zij ook advies en
tips kunnen krijgen om dingen uit te voeren. Maak Schunck laagdrempeliger. Laat
daar meer actie ontstaan. Gebruik het te komen Maankwartier door veel culturele
dingen te laten gebeuren. Maak van de Royal een samenkomplek. Zet daar kleine
theatergezelschappen in die hun ding kunnen doen. Filmhuis erbij. Laat Cinesud daar
hun filmen draaien etc. Laat Heerlen en omstreken bekend staan om hun
gastvrijheid, hun gezelligheid en enorme cultuurkeuze!
Een bindend referendum zou een positieve invloed kunnen hebben op de
betrokkenheid bij de burgers in Heerlen.
Extra aandacht trein/openbaar vervoer naar Luik en Aken. Werken over de grens
makkelijker (belasting- en ziektenkosten-technisch) maken.
Gerichte reclame, waar zijn we goed in wat hebben we te bieden, wat is onze niche.
Is de negatieve spiraal t.a.v. criminaliteit al doorbroken. Meld je echte successen als
politiekorps.
Het winkelcentrum in Heerlen moet compacter worden.
Hoogopgeleiden vertrekken naar de randstad, en de ontgroening is nog erger dan de
vergrijzing
In ieder geval geen geld uitgeven aan de klimaatwaanzin.
Kijk eens naar de steden Bilbao en Valentia, beide steden waren bijna
"bankroet"maar door het durven nemen van risico's zijn het trekpleisters geworden.
Men blijft hier te veel op zijn eigen eiland zitten
Samenwerken op gebied van openbaar vervoer, naamsbekendheid, winkelcentra,
sport, cultuur etc.
Structurele werkgelegenheid. Spreek te veel mensen , die op contractbasis werken ,
zonder langdurig perspectief. Vaak doordat ze amper iets hebben willen leren en
werkgevers die profiteren ( misbruik maken van/fraude ) van o.a. UWV. De ambitie
moet in Zuid-Zuid-Limburg omhoog geschroefd worden. Als een Marokkaan tot zijn
18 geen Nederlands sprak en het schopt tot burgemeester of een Somalische met
een vergelijkbare achtergrond het schopt tot parlementariër dan kan Limburg zich
niet verschuilen achter de sluiting van de mijnen. Ik heb het over Aboutaleb en Ayaan
Hirsi Ali. In het begin vond ik het zoeken naar excuses door veel Limburgers nog leuk,
nu wordt ik er onpasselijk van.
Zo vlug mogelijk een grote PARKSTAD.
Op de kaart zetten betekent voor mij baantjes voor oppervlakkige “exposure”
meisjes en jongens. (Overigens met veel compassie van mijn kant)
We hadden er 120 miljoen kunnen hebben. we hebben ons laten afkopen met een
schijntje.
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Heerlen
Festival Bovengronds
Samenwerking Parkstad
Ondermijning
07 december 2018 tot 17 december 2018
276
5,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
4 minuten en 3 seconden
18 december 2018
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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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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