Publieke raadpleging onder de inwoners van Meerssen over
het accommodatiebeleid
22 mei 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipMeerssen nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Samenvatting
Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een sportaccommodatie of ander
gemeenschappelijk pand bezocht?" antwoordt 29% van de respondenten: "Niet".
Op stelling "2 ‘Een accommodatiebeleid is noodzakelijk in onze gemeente’" antwoordt in totaal 90%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 3% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". De meeste gekozen antwoorden (45%) zijn: "Zeer mee eens" en "Mee eens". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op stelling "3 ‘Kwaliteit is belangrijker dan nabijheid’" antwoordt in totaal 65% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". In totaal 16% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling "4 ‘Het is noodzakelijk dat de sportaccommodatie of gemeentelijke accommodatie die ik
bezoek open blijft’" antwoordt in totaal 51% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 20%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee
eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "4.1 Kunt u toelichten waarom het voor u noodzakelijk is dat de sportaccommodatie en/of
gemeentelijke accommodatie open blijft?" antwoordt 87% van de respondenten met een toelichting.
Op vraag "4.2 Kunt u toelichten waarom het voor u niet noodzakelijk is dat de sportaccommodatie
en/of gemeentelijke accommodatie open blijft?" antwoorden alle respondenten met een toelichting.
Op vraag "5 Hoever bent u bereid te lopen/fietsen/rijden om de activiteiten te kunnen bezoeken?"
antwoordt 31% van de respondenten: "Afstand is geen probleem, ik kan de auto nemen". 28% van de
respondenten antwoordt: “Enkel op fietsafstand”.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipMeerssen, waarbij 35 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Accommodatiebeleid
De gemeente Meerssen gaat vastleggen hoe de gemeente in de komende jaren met de
sportaccommodaties en andere gemeenschappelijke panden zal omgaan.

1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een
sportaccommodatie of ander gemeenschappelijk pand
bezocht?
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Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een sportaccommodatie of ander
gemeenschappelijk pand bezocht?" antwoordt 29% van de respondenten: "Niet".

Toelichting
Meerdere keren per week

•

Ga 2 x per week sporten in een sporthal.
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2 ‘Een accommodatiebeleid is noodzakelijk in onze
gemeente’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "2 ‘Een accommodatiebeleid is noodzakelijk in onze gemeente’" antwoordt in totaal 90%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 3% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". De meeste gekozen antwoorden (45%) zijn: "Zeer mee eens" en "Mee eens". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Het huidige beleid moet drastisch op de schop. Per accomodatie moet een kostenbatenanalyse gemaakt worden en op grond daarvan een drastische reductie
aantal accomodaties naar een betaalbaar en passend model.

Mee
eens

•

Niet ten koste van de gebruikers van de accommodaties
Als er meerdere accommodaties in een gemeente zijn kan ik onder bepaalde
voorwaarden begrijpen dat sluiting acceptabel is.

Mee
oneens

•

Ik vrees dat dan de gymzalen het loodje moeten leggen t.o.v. de sporthal en dat
zou een zeerk kwalijke zaak zijn voor de sportverenigingen in de kernen.
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Meerssen moet dit jaar een manier vinden om €180.000 op de accommodaties te bezuinigen.
Die opdracht is tijdens de vorige bestuursperiode blijven liggen. Met het uitblijven van beleid
is op een aantal plekken bovendien sprake van achterstallig onderhoud. Wethouder Gulikers
wil beginnen met een grondige inventarisatie en een onderzoek naar het gebruik van de
gebouwen. Is er bij een gymzaal of sportpark sprake van onderbezetting en is de activiteit in
een andere kern ook te beoefenen, dan zou besloten kunnen worden de eerste te sluiten.
‘Kwaliteit is belangrijker dan nabijheid’. In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling van
de wethouder?

3 ‘Kwaliteit is belangrijker dan nabijheid’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=30)
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Op stelling "3 ‘Kwaliteit is belangrijker dan nabijheid’" antwoordt in totaal 65% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". In totaal 16% 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

•

Als iets de moeite waard is wil ik daar best voor reizen maar dichtbij is ook
heel fijn

Neutraal

•

Natuurlijk, een paar honderd meter naar links of naar recht maakt niets uit als
de kwaliteit hetzelfde blijft.

Mee oneens

•

Plaatselijke, kleine, verenigingen hebben vaak niet de financiële armslag om
(mede) voor het onderhoud zorg te dragen.

Zeer mee
oneens

•

Gemeente moet zorgen dat er per gemeente voldoende accommodaties zijn.
Niet verplaatsen naar andere gemeenten
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Wethouder Gulikers stelt verder onder meer voor opnieuw te kijken naar huurprijzen, het bij
de gebruiker neerleggen van delen van het onderhoud en mogelijk nieuwe
gebruiksovereenkomsten zoals erfpacht.

4 ‘Het is noodzakelijk dat de sportaccommodatie of
gemeentelijke accommodatie die ik bezoek open blijft’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=28)
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Op stelling "4 ‘Het is noodzakelijk dat de sportaccommodatie of gemeentelijke accommodatie die ik
bezoek open blijft’" antwoordt in totaal 51% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 20%
van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee
eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Zeker voor de kleine verenigingen alsook de jeugdverenigingen is dit een MUST.
Niet iedereen / iedere ouder is bereid of heeft de mogelijkheid of tijd om in een
andere kern te gaan anders sporten. Ik denk dat dan veel beweging verloren
gaat!!!

Mee
eens

•

Waarom de kantines/clubhuizen van HV Meerssen, vv Bunde, TC Bunde en evt
Golfclub niet in een gebouw met een vaste beheerder. Wordt steeds meer gedaan

Mee
oneens

•

Niet persoonlijk maar algemeen belang moet bepalende rol spelen.
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4.1 Kunt u toelichten waarom het voor u noodzakelijk is dat de
sportaccommodatie en/of gemeentelijke accommodatie open blijft? (n=15)
Let op! Laag aantal respondenten
Toelichting (87%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De sportaccommodaties die ik bezoek kunnen makkelijk fuseren. Tennisclub , voetbalclub
Fusie Volharding met de Gewannen
Her brengt mensen bij elkaar, de verbinding tussen mensen is belangrijk, zeker in deze tijd !
Keuze in accomodaties moet mogelijk zijn.
Mensen moeten kunnen bewegen liefst in de buurt
Nabijheid is laagdrempeliger.
Omdat tennis en andere sporten op Heiveld een centrale functie heeft.
Sociale samenhang
Sporteis belangrijk
Voegt toe aan leefbaarheid van het dorp..accomodatie weg betrokkenheid dorpsbewoners
weg
Voor goed sociale contacten
Voor onze activiteit is behalve een terrein, ook een geschikte binnenlocatie belangrijk.
Zeker voor de kleine verenigingen alsook de jeugdverenigingen is dit een MUST. Niet iedereen
/ iedere ouder is bereid of heeft de mogelijkheid of tijd om in een andere kern te gaan anders
sporten. Ik denk dat dan veel beweging verloren gaat!!!

Weet niet (13%)
Extra toelichting
Toelichting: •

Tijdens onze activiteit maken gebruik van een (verhard / half verhard) terrein,
maar voor bepaalde activiteiten en opslag is ook een binnen locatie (in
nabijheid) noodzakelijk
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4.1 Kunt u toelichten waarom het voor u niet noodzakelijk is dat de
sportaccommodatie en/of gemeentelijke accommodatie open blijft? (n=6)
Let op! Laag aantal respondenten
Toelichting (100%):
•
•
•
•
•
•

Als de uitkomst aansluit aan de oplossing van vraag 3 is een bep. accommodatie niet
noodzakelijk
Als er binnen de gemeente een alternatief is, is dat prima.
Er zijn alternatieven
Het is in algemeen belang de maatschappij betaalbaar te houden en niet kosten wat kost
persoonlijke belangen te laten prevaleren.
Het kan niet zo zijn dan een accomodatie open blijft voor ënkelingen
Ik maak er geen gebruik van. Ik vind ook niet dat iedere kern zijn eigen accommodaties nodig
heeft. Centraliseren lijkt mij de oplossing

Weet niet (0%)
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Stel de sportaccommodatie of gemeentelijke accommodatie verdwijnt uit uw nabije
omgeving.

5 Hoever bent u bereid te lopen/fietsen/rijden om de
activiteiten te kunnen bezoeken?
35%

(n=29)
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Anders

Weet niet

Op vraag "5 Hoever bent u bereid te lopen/fietsen/rijden om de activiteiten te kunnen bezoeken?"
antwoordt 31% van de respondenten: "Afstand is geen probleem, ik kan de auto nemen". 28% van de
respondenten antwoordt: “Enkel op fietsafstand”.

Anders namelijk:
•
•
•
•

•
•

Hier ontbreekt de optie neutraal!
Locatie in kern Meerssen, of gelijk daarbuiten.
Loop, fiets, auto....buurtbus. Afstand binnen onze gemeente mag geen dominante rol van
betekenis spelen in onze relatief kleine gemeente met voldoende alternatieven inzake
bereikbaarheid.
Voor ene activiteit wil ik lopen of fietsen zo gauw ik de auto moet nemen heb ik geen gevoel
meer voor activiteiten van het dorp..anders gaat het de weg op van verdwijnen van allerlei
voorzieningen in het dorp die de ziel vormen van hetzelfde dorp..bestuurders hebben per
definitie geen gevoel en begrip hiervoor..eant het financiële huishoudboekje moet kloppen
Zie extra toelichting
Zie vraag 3

Toelichting
Enkel op
fietsafstand

•
•

Straal van 3 km
Vanwege het milieu moet het gebruik van de auto worden ontmoedigd!

Anders namelijk:

•

Het is een groot verschil als het mijn eigen keuze is om elders te gaan
sporten, dan dat ik hiertoe gedwongen wordt!!!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipMeerssen
Accommodatiebeleid
09 mei 2019 tot 20 mei 2019
35
16,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
22 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 16,6%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
16,6% afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een
representatief onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1 Methodiek
o
o
o

De vragen zijn opgesteld door onderzoeksbureau Toponderzoek
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 9 mei 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 16 mei 2019.

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. TipMeerssen
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 Meerssen vergroten.
Via het panel Tipmeerssen.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Meerssen hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipmeerssen.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.
TipMeerssen 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.
TipMeerssen maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Meerssen en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Politie, ‘Religie’ en ‘Vuurwerkverbod’.
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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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