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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 86% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 5%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 90% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 100% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 44% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 68% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 12% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Gennep, waarbij 64 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Toegankelijkheid
In een nieuw VN-verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in het algemeen moet
worden verbeterd zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
Men streeft naar een zo toegankelijk mogelijke gemeente op gebieden als werk, scholen,
infrastructuur, vervoer etc. voor mensen met zowel een lichamelijke als psychische beperking.

1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed
aan het verbeteren van de toegankelijkheid in onze
gemeente?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=64)

44%

42%

9%
5%

Zeer belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Onbelangrijk

0%

0%

Zeer
onbelangrijk

Weet niet

Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 86% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 5%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
belangrijk




Onbelangrijk



Er komen steeds meer mensen met een beperking. Door de vergrijzing wordt die
groep groter
Nog steeds teveel autoverkeer DOOR Gennep , de rondweg heeft dus niet de
oplossing gebracht wat men er van verwacht had …...
Men moet niet overdrijven, soms heet men voor een toegang voor een rolstoel
de complete ingang aangepast
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2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor
mensen met een lichamelijke of psychische beperking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee
eens



Ben er wel heel eerlijk in dat het moeilijk te bepalen is als je zelf een gezond mens
bent.

Neutraal



Gennep ligt dicht bij Noord Brabant en Gelderland maar er is weinig zorg ingekocht
buiten Limburg.
Over het algemeen zijn winkels en openbare gebouwen goed te betreden voor
mindervaliden zoals ik dat kan beoordelen.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 90% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:


















Bijna overal kun je naar binnen met rolstoel of scootmobile
De gemeente en de gemeenschap is gewend om te gaan met mensen met een beperking.
Door een instelling als Unique is de gemeente al ingesteld voor mensen met een beperking.
Er is een traditie van vaal mensen met een beperking, waardoor er een logische gesprekspartner
is.
Er zijn wegen genoeg die ernaar toe leiden, zo ook naar Rome
Gennep is van oorsprong een zorggemeente. Toegang is breed en je wordt goed geholpen. Alles
is gelijkvloers
Gennep kent alle vele jaren deze mensen
Gezien de hoeveelheid woningen en voorzieningen waar onze gemeente over beschikt
Het gehandicaptenplatform heeft in het verleden veel gedaan om de toegankelijkheid te
vergroten
Het is mijn gevoel vanuit vroeger ontstaan door de aanwezigheid van Dichterbij en de positieve
ervaringen hiermee
In Gennep wonen veel zwakbegaafden in instellingen en daarvoor ingerichte huizen en ook voor
een redelijke toegankelijkheid naar diverse instellingen en gemeentekantoor, alhoewel er
verbeteringen nodig zijn.
In kantoor uren wordt men vriendelijk te woord gestaan
Jaren ervaring met dichterbij
Makkelijk met afspraken maken en ze houden zich ook aan een afspraak!
Met vernieuwing van bijvoorbeeld het winkelgebied is daarmee rekening gehouden. Ook het het
gemeentekantoor aangepast.
Ruim opgezet centrum. Genoeg overgangen aan stoepen en straten. Alleen het sharedspace
concept is niet echt handig met veel verstandelijkgehamdicapgen die leven in onze gemeente.
Deze snappen het geheel niet.
Ruime openingstijden en adequate, klantvriendelijke benadering bij telefonisch contact.
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Internetfaciliteiten ook op orde.
Staan open voor aanpassingen/ veranderingen
Van oudsher zijn mensen met een beperking onderdeel van onze lokale samenleving, vandaar
dat er een goede integratie is in het sociale leven. Qua infrastructuur (wegen, obstakels) zijn er
de afgelopen jaren ook flink stappen gezet voor verbetering.
Veel hellingbanen en blindenstroken
Volgens mij zijn er weinig gebouwen met trappen die niet toegankelijk zijn voor gehandicapten
m.n. omdat er in onze gemeente heel veel gehandicapten woonachtig zijn.
We hebben al een lange geschiedenis met instellingen met mensen met een beperking. Dus dat
leeft al veel meer.
Zie "dichterbij"
Zie hieronder

Toelichting
Toelichting: 


Overal(soms tot het belachelijke af), komen aangepaste ingangen, oprites, vlondels
etc.
Van oudsher is Gennep al bekend met instellingen voor mensen met een
beperking, het hoort bij het stadsbeeld

6

2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 100% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:



Met name het centrum is voor mensen met een beperking slecht bereikbaar
Omdat de bouw van het wegennet zoveel opstakels heeft dat het onmogelijk is bij rugklachten
zonder pijn door de gemeente te rijden
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3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
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Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 44% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:





















Afsprakensysteem bij aankomst onvriendelijk en onhandig
Bij winkels; kantines voetbalclubs
Borden van ondernemers verwijderen op het looppad. Drempels niet te hoog maken en
hetzelfde geldt voor op en afritten bij trotoirs.
Centrum (2x)
Centrum Gennep ( shares space gebied) en het stadhuis.
De rondweg is voor iedere automobilist die een bezoekje brengt aan Gennep, en ter plaatse
niet bekend is een gevaar!
Diverse Winkels
In de winkelstraat staan veel reclame borden en rekken op de stoep waardoor je er met een
rolstoel slecht door kunt, ook worden fietsen overal op de stoepen geplaatst
In de Zandstraat zijn nog hoge stoepen bij sommige winkels. Bij sommige hiervan is wel een
schuin opritje. Hoe dit nog verder verbeterd kan worden, weet ik niet.
Ja normale aangepaste verkeersbelemmeringen voor alle verkeersdeelnemers
Je kunt niet zo maar binnen lopen. Je moet voor alles een afspraak maken.
Overige kernen
Regelmatig wordt een invalidetoilet als opslaghok gebruikt. Bijv. Xieje
Sharedspace concept in centrum
Sommige winkels
Sommige winkels zijn de drempels te hoog kun je niet of nauwelijks naar binnen
Sommige winkels, goede verlichting bij oversteekplaatsen
Sportcomplexen, cafes en restaurants
Trottoirs in het centrum
Winkel en jan linders plein vol met kleine drempels
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Zandstraat, stoepen weg halen, bestrating verbeteren en weer de voorrangsregeling
Brugstraat/Zandstraat weer op de oude manier.

Toelichting
Nee, de hele gemeente is toegankelijk



Wat een suggestieve vraag
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Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, dat is het ideaal van MEE. MEE
is een organisatie die mensen met een beperking ondersteund.

4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen is mogelijk’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 68% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 12% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



Sterker nog: volgens mij hebben we een dergelijke samenleving. Uiteraard zullen er
soms zaken zijn waar je tegenaan loopt, maar dat heeft dan niet per se iets te
maken met de beperking en kan gewoon iedereen overkomen. Vandaar dat het zo
goed is dat we elkaar ook gewoon op dit soort zaken kunnen aanspreken en samen
werken aan een verbetering.

Mee eens




Misschien wel eens te veel (dichterbij woningen overal in woonwijken)
Over het geheel is het mogelijk, maar niet elk huis, niet elke uitzichttoren, elke
attractie kan toegankelijk worden gemaakt. Het kan niet zo zijn dat de overheid elke
beperking die mensen hebben zou moeten compenseren. Niet alles kan dus en de
verwachtingen naar mensen met een beperking moeten ook realistisch zijn en
blijven.

Neutraal



De term "volwaardig" vertekent. Vanuit hun perspectief zeker, vanuit het
perspectief van de samenleving moet je juist rekening houden met de beperking.
Zou zo moeten zijn, maar in de praktijk valt dat toch nog wel tegen. In Gennep
(stadje zelf) is daar door de gehandicapte bond ooit onderzoek naar gedaan. Er
waren heel wat verbeterpunten. Die zijn zeker nog niet allemaal gerealiseerd.



Mee
oneens




Grote vraag is of door het samenvoegen niet beide partijen gaan inleveren.
Bijvoorbeeld aandacht in de klassen van de school. De behoeften verschillen te veel.
Hangt af van de beperking
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Zeer mee
oneens



Er zullen altijd mensen zijn die met hun beperking niet in staat zijn mee te doen,
laat staan volwaardig mee te doen.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gennep
Toegankelijkheid
18 oktober 2018 tot 30 oktober 2018
64
12,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
2 minuten en 10 seconden
31 oktober 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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