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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 91% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (47%) 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 18% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 57% van de respondenten: "Weet niet ".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 85% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 53% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Roerdalen, waarbij 45 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
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Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 91% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
belangrijk




Ben invalide
Iedere bewoner van de gemeente hoort erbij!

Belangrijk



Ik ben van mening als men een bezoek brengt laat dan wat weten dan kan een
gastvrouw/heer meer doen dan allerlei "vaste hulpmiddelen" persoonlijke
aandacht werkt beter en is vriendelijker.
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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 18% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal



De parkeerplaats is wel eens vol. Gevolg: ver eeg parkeren of buiten de vakken.
Verder zie ik in de gemeente de geribbelde stoeptegels voor blinden niet of zelfs
verkeerd gelegd.

Mee
oneens



Is bij gehandicapte- en oudere mensen in onze gemeente wel bekend dat zij b.v.
ontheffing kunnen krijgen voor het berijden van natuurgebied de Meinweg? Deze
opmerking kwam bij mij op n.a.v. een artikel in de Limburger. Daarin stond een
verslag van een particulier die het initiatief had genomen een aantal mensen uit
verschillende bejaardentehuizen een autorit aan te bieden die voerde door de
gemeente. De antwoorden van verschillende ouderen spraken voor zich, b.v. hier
ben ik al jaren niet meer geweest of ik kan of mag er niet komen.
Kijk eens naar de troitors waar tegels ongelijk liggen of verzakt zijn. Ik heb geen
beperking maar moet wel heel goed opletten waar ik loop, anders krijg ik wel een
beperking.
Slechte troittors, veel fietspaden die ongelijk zijn door de wortels van bomen.
Troittoirs zijn niet altijd verlaagd voor de wielen van rollators of rolstoel. In
restaurants of café’s geen rolstoeltoegankelijke ingangen of wc’s met noodzakelijke
hulpmiddelen.
Stoepen zijn wel gedeeltelijk ingericht voor mensen met rolstoel of rollaters op en af
gemakkelijk te maken MAAR er staan regelmatig auto`s of voertuigen midden of
gedeeltelijk op de stoep geparkeerd en kun je er niet langs.Ga dan maar eens de weg
weer op en af !. Meer handhaven en verbaliserend optreden tegen deze overtreders
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Weet
niet



Het gebouw is ok denk ik. alleen de regels en bij wie voor wat. 1 loket/ingang met
een skilled gastvrouw/heer die je verder kan helpen als gids door de jungle. Als er
teveel is werkt het tegen i.p.v. mee
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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 57% van de respondenten: "Weet niet ".

Toelichting:




Over het algemeen rekeninghoudend met en drempelloos
Rolstoelvriendelijk
Voor rolstoel gebruikers zijn er op en afritten op de trottoirs . Openbare ruimtes zijn ook voor
rolstoelgebruikers goed toegankelijk
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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 85% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:












De trottoirs zijn van zeer slechte kwaliteit,er zijn slechts beperkte winkelfaciliteiten en een zeer
slecht woningaanbod
Er zijn al veel aanpasingen gedaan
Geen gehoor voor de mensen
Nieuwe gedeelte Hoofdstraat Posterholt veel te smalle doorgang voor rolstoelgebruikers
Nog lang niet alle openbare voorzieningen zijn op alle fronten ECHT toegankelijk. Dwz zowel voor
mensen met fysieke beperking als voor mensen die blind, slechtziend, laaggeletterd zijn. Een
doven/ sh. Denk dus ook aan acoustische voorzieningen en informatieborden
Nog teveel obstakels bij bedrijven
Troitoir-onderhoud is volstrekt onvoldoende, hetgeen met name in de winter veel overlast aan
ouderen en mindervaliden bezorgt.
Voor
Zie boven
Zie vorige opmerkingen
Zowel voor mensen met als zonder beperking is de bereikbaarheid van personen wat de tijd
betreft te beperkt. Daarnaast is het digitale loket niet op deze groep afgestemd.
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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 53% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:



















Clubhuis Kanijnsheide
Culturele centra (ringleiding)
Diverse locaties
Gemeentehuis
Hoge stoepranden zijn soms lastig met rolstoel of loophulp
Hoofdstaat Posterholt
Ik kan xo Geen specifieke locaties benoemen, maar als aanvulling op bovenstaande vraag,;
voldoende openbare toiletten vallen ook onder toegankelijkheid en jnclusie
Ik weet het alleen van Herkenbosch zie vorige vraag
K.A. Huis Posterholt, De Beuk Posterholt
M.n. het digitale via Internet toegangkelijke deel
Sporthal bv.Ingang direct tegenover ingang zaal Als er veel fietsen staan heb je wel eens een
problaam
Sporthallen
Verbeteren van trottoirs en wegen
Verbetering trottoirs
Wellicht zullen die er wel zijn . Maar kan nu niet aangeven welke en waar.
Zeker mbt fysieke toegankelijkheid mag in de kernen aandacht worden besteed aan goede
stoepen en dergelijke
Zie boven
Zie opmerkingen bij vraag 1
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Toelichting
Ja,
namelijk:




Denk eens aan de oudere medemens en mensen met een beperking al dan niet
lichamelijk.
Dit clubhuis is in gebruik bij Jong Nederland Melick. Deze vereniging wil graag
bekijken om meer mensen te ontvangen in hun gebouw. De eigenaar van het
gebouw, de Gemeente Roerdalen, zal wel de sanitaire voorzieningen e.d. hiervoor
aan dienen te passen.
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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 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 10% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



Inleven in de situatie van de mensen met een beperking is een voorwaarde, ga bijv.
zelf in een rolstoel rijden.
Tip: het woord ‘ondersteund’ boven vraag 4 graag met een t, (tegenwoordige tijd
3de persoon enkelvoud).

Mee eens



Vooral op letten bij (ver)nieuwbouw, want dan zijn de kosten vrij laag. Je kan een
euro maar een keer uitgeven en iedereen wil vanalles, maar de belastingbetaler zal
het toch op moeten hoesten.
Helaas wordt er nog steeds op de domme manier gebouwd. Als nnieuwe huizen en
appartementen levensloopbestendiggebouwd zouden worden, dan zou dit ook
meteen voor mensen met een beperking bruikbare woningen en gebouwen
opleveren. Vroeg of laat worden we allemaal beperkt.
Nederland zou het beste uit de VN kunnen stappen, met dat geld kunnen we veel
nuttiger dingen doen.

Neutraal



Een nobel streven maar "volledig" is wel erg hoog doel.

Mee
oneens




De hiervoor benodigde voorzieningen en ondersteuning zijn niet voorhanden.
Het is een nobel streven en zal ook een uitgangspunt moeten zijn. Echter!!!!!! neem
de sociale werkvoorziening; je kunt wel willen dat de bewuste mens meedraait in de
"normale"wereld . echter sommige "leven in een andere wereld" je doet zo'n
mensen geen plezier om mee te draaien in een "normale"wereld (die ook
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overspannen , individualistisch en op -minimaal- kosten neutraal werkt) zij hebben
een wereld nodig die zeeer flexible de één heeft een strakke rustige omgeving nodig
terwijl de ander goed kan functioneren echter zeer onstabiel b.v. vandaag wel
morgen niet. Ik "ervaringkundige" heb liever een baan die aan mij is aangepast
tussen andere aangepaste dan één in een "volwaardige" waar je altijd de
uitzondering blijft. MENSEN ZIJN VERSCHILLEND DUS WAAROM PROBEREN OM
ALLES GELIJK/VOLWAARDIG TE MAKEN. MET RESPECT VOOR VERSCHILLEN KOMT
MEN VERDER
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Roerdalen
toegankelijkheid
04 oktober 2018 tot 13 oktober 2018
45
14,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
2 minuten en 21 seconden
17 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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