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Deze onderzoeksresultaten zijn onderdeel van een Zuid-Limburgs breed onderzoek. De resultaten van heel
Zuid-Limburg kunt u hier downloaden.

Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipValkenburgaandeGeul nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

Samenvatting
Gezondheid in de regio Zuid-Limburg
Op vraag "1 Hoe tevreden bent u met u met uw huidige gezondheid?" antwoordt in totaal 61% van
de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 17% van de respondenten: "(zeer)
ontevreden". Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Tevreden". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "2 Vindt u dat u gezond leeft?" antwoordt 59% van de respondenten: "Ja, gezond".
Aan de hand van vraag vraag "2.1 Wat doet u om gezond te leven?" komt de volgende top drie naar
voren:
1. Gevarieerd eten (91%)
2. Niet roken (82%)
3. Sporten/ bewegen (79%)
Op vraag "2.2 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om ongezond te leven?" antwoordt 1
respondent met een ander antwoord dan de voorgeprogrammeerde antwoordmogelijkheden.
Op vraag "3 Bent u op de hoogte van het project" antwoordt 93% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "4 Kijkende naar het thema gezondheid in uw omgeving, wat zou u graag op korte termijn
willen veranderen?" antwoordt 49% van de respondenten met een aandachtspunt.
Op vraag "5 Wat kan er volgens u worden gedaan om meer banen te creëren voor jongeren en
jongeren onderwijs te laten volgen?" antwoordt 24% van de respondenten met een suggestie om
meer banen te creëren voor jongeren. 36% van de respondenten antwoordt met een suggestie om
jongeren onderwijs te laten volgen.
Op stelling 6 ‘Het is een taak van onze gemeente om hun inwoners gezonder te laten leven’
antwoordt in totaal 51% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 14% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens". Dit is ook
het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "7 Welke andere initiatieven kunnen we nemen om mensen gezonder te laten leven in onze
gemeente?" antwoordt 47% van de respondenten met een initiatief.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipValkenburgaandeGeul, waarbij 83 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Gezondheid in de regio Zuid-Limburg
Gezondheid is een thema dat blijvend aandacht vraagt. Uit cijfers van het Europese
statistiekbureau Eurostat blijkt dat Nederlanders behoren tot de Europeanen die hun
gezondheid een dikke voldoende geven.

1 Hoe tevreden bent u met u met uw huidige gezondheid?
(Met gezondheid wordt de algemene gezondheid bedoelt, zoals de lichamelijke en
psychische gezondheid).
Zeer tevreden

10%

Tevreden

52%

Neutraal

22%

Ontevreden

12%

Zeer ontevreden
Weet niet

(n=83)
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Op vraag "1 Hoe tevreden bent u met u met uw huidige gezondheid?" antwoordt in totaal 61% van
de respondenten: "(zeer) tevreden". In totaal antwoordt 17% van de respondenten: "(zeer)
ontevreden". Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Tevreden". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Neutraal

•
•

Ik ben momenteel ziek maar hoop me snel beter te voelen
Ik heb een ernstige chronische ziekte (GPA), dat geeft veel ongemak maar op dat
na ben ik behoorlijk gezond, een moeilijke vraag om te beantwoorden dus voor
mij.

Ontevreden

•

Ik heb een gematastaseerd melanoom maar voel me prima
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2 Vindt u dat u gezond leeft?
Ja, erg gezond

10%

Ja, gezond

59%

Neutraal: niet gezond, niet ongezond

29%

Nee, ongezond
Nee, erg ongezond

(n=83)
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Op vraag "2 Vindt u dat u gezond leeft?" antwoordt 59% van de respondenten: "Ja, gezond".

Toelichting
Ja, gezond

•

Fruit en groente eten. niet teveel alcohol. veel bewegen en genoeg slapen.
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U geeft aan dat u gezond leeft.

2.1 Wat doet u om gezond te leven?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Goed slapen

(n=57)

61%

Gevarieerd eten

91%

Zorgen voor ontspanning

67%

Gezonde producten eten

70%

Sporten/ bewegen

79%

Voldoende water drinken

74%

Niet roken

82%

Goed op hygiëne letten

60%

Met mate of geen alcohol drinken

60%

Veel buiten zijn

68%

Niet te veel eten

54%

Vermijden van teveel stress

37%

Vitaminepillen slikken
Ik doe niets voor mijn gezondheid

21%
0%

Andere reden
Weet niet

4%
0%
0%
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40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag vraag "2.1 Wat doet u om gezond te leven?" komt de volgende top drie naar
voren:
1. Gevarieerd eten (91%)
2. Niet roken (82%)
3. Sporten/ bewegen (79%)

Andere reden, namelijk:
•
•

Mediteren zen budhist
Naar werk fietsen

5

U geeft aan dat u ongezond leeft.

Let op! Laag aantal respondenten.
2.2 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om ongezond te
leven?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Geen reden

0%

Gebrek aan discipline

0%

Gebrek aan tijd

0%

Gebrek aan geld

0%

Geen zin

0%

Mijn gezondheid laat dit niet toe

0%

Het is niet belangrijk genoeg

0%

Weet niet waar ik activiteiten kan doen

0%

(n=1)

Anders
Weet niet

100%
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40%

60%

80%
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Op vraag "2.2 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om ongezond te leven?" antwoordt 1
respondent met een ander antwoord dan de voorgeprogrammeerde antwoordmogelijkheden.

Anders, namelijk:
•

Dat is mijn vrije keuze
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Er zijn regionale verschillen in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat Zuid-Limburgers
ongezonder zijn. De zestien gemeenten, waaronder onze gemeente, willen daarom hun
inwoners gezonder laten leven en de gezondste regio worden van Nederland. Om dit te
kunnen realiseren is het project 'Zuid Springt Eruit' opgestart.

3 Bent u op de hoogte van het project
Ja, volledig

(n=82)

0%

Ja, in de hoofdlijnen

1%

Ja, een beetje

6%

Nee

93%
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Op vraag "3 Bent u op de hoogte van het project" antwoordt 93% van de respondenten: "Nee".
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Het project 'Zuid Springt Eruit' gaat in op het thema gezondheid in de breedste zin van het
woord. Onderwerpen binnen dit thema zijn de levensverwachting, het onderwijs, de
armoede, de arbeidsdeelname, de fysieke gezondheid en de mentale gezondheid. Op lange
termijn focust men op het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van de jeugd. De jeugd heeft
immers de toekomst. Daarnaast kunnen er ook maatregelen worden genomen op korte
termijn.

4 Kijkende naar het thema gezondheid in uw omgeving, wat zou u graag op
korte termijn willen veranderen? (n=81)
Aandachtspunt(en) (49%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

,s avonds eten
Aanbod verse Vis. Zeer belangrijk.
Basisinkomen invoeren
Behoud van sport en zwem faciliteit in Valkenburg
Behoud zwembad Polfermolen
Beter slapen
Buiten sporttoestelen graag
Burgers van. Zuid-Limburg betrekken bij de problemen veroorzaakt door het geforceerd ( door
gemeenschapsgeld betaald) levensvatbaar houden van het vliegveld in Beek. Zuid-Limburg is
immers hun leefgebied.
Dat de polfermolen open blijft zodat ik mijn yoga, pilates en sportactiviteiten betaalbaar kan
volgen
Eerlijke beprijzing voor (on)gezonde voeding. Meer aandacht voor lokaal duurzaam
geproduceerd voedsel.
Eetgedrag
G
Geen loslopende honden in het geulpark, of muilkorfplicht voor hoge risico honden
Geluidsoverlast;vervuiling door auto ‘s
Goedkoper sporten voor mensen die het niet breed hebben
Gym voor ouderen
In mijn woonomgeving wordt vaak veel te hard gereden. Gevaarlujk, onwettig en risicovol
Je moet steeds uit je woonplaats om iets te kunnen doen. En alles is veel te duur.
Kinderen leren gezond te eten en veel te bewegen (buiten)
Laag vliegende vliegtuigen
Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit om ons heen
Luchtkwaliteit verbeteren
Meer aandacht nog voor preventie. Veel rapporten, maar ik zie weinig initiatieven bij/via de
huisarts bijvoorbeeld.
Meer bewegingsclinics voor de inwoners, gratis gezond en gezellig, ook dieetadvies en
levensstijladvies
Meer bij de vis vijver toezicht dat veroorzaakt stress houden op loslopende honden
Meer samenwerking in de gezondheidsdiensten
Milieuvervuiling
Minder ergernis over doorgeschoten digitalisering.
Minder fijnstofuitstoot
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poldermolen moet open blijven
Roken ontmoedigen onder jeugd
Rol huisarts meer op preventie gericht
Schermvermaak/passieve vrijetijdsbesteding vs. actief/uitdagend/buiten
Suikertax, geen snoep en koekjes op school, alleen water op school
Terug invoeren van bejaarden huizen, ook met kamers voor echt-paren. Zodat ze naar jaren
niet geschijden worden en daardoor eenzaam worden..
Veel dikken kinderen
Verbod verhuur stinkende brommers, vermindering vliegverkeer. (Waarom zo weinig plek voor
de beantwoording van deze vraag???
Voldoende bewegen
Woongenot bewaken. Bewoners voorop stellen.

Er zijn geen aandachtspunten (14%)
Op korte termijn hoeven er geen maatregelen te worden genomen (16%)
Weet niet (21%)
Toelichting
Aandachtspunt(en):

•
•
•

Weet niet

•

Er is sprake van dat de fitness bij de Polfermolen gaat verdwijnen als het
gebouw gerenoveerd wordt. Daar kun je Meer bewegen voor ouderen
volgen tegen een schappelijke prijs. Dit zou moeten blijven bestaan.
Ga voor ontspanning wandelen met mijn hond aan de lijn, maar het
wordt zeer stressvol door onopgevoede mensen met loslopende honden
die wel of niet bijten
Zo enigszins realiseerbaar, het verkeer spreiden, gericht op de
overbelasting van Broekhem.
Er word in Broekhem veel te hard gereden.Men houd zich niet aan de
verkeersregels zie Bosstraat.Het parkeren langs de grote weg is een grote
puinhoop met stopt doet lichten aan en verlaat de auto en gaat
boodschappen doen ook al mag men niet parkeren.
Laden en lossen vooral bij Bakker te Broekhem ook een groot probleem
zo lang zijn deze overtredingen tot er een dode in het verkeer valt.
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Uit een rapport van het project 'Zuid Springt eruit' komt naar voren dat 17,5 procent van de
jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 27 jaar in Zuid-Limburg géén baan en géén
onderwijs volgt.

5 Wat kan er volgens u worden gedaan om meer banen te creëren voor
jongeren en jongeren onderwijs te laten volgen? (n=78)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Suggestie om meer banen te creëren voor jongeren (24%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beter OV (snelle treinen naar eindhoven, aken, luik, leuven, hasselt)
Gewoon je jongen opvoeden
Heeft het rapport daar zelf geen inzicht over opgeleverd?!
Maatwerk
Maatwerk aanpak!
Meer geld beschikbaar stellen voor bedrijven die willen werken met jongeren, maar ook
vooral met jongeren met een beperking.
Meer werk in de regio houden i.p.v. uitbesteden in verwegistan
Oudere er eerder uit
Ouderen eerder met pensioen laten gaan
Regionale kwalitatieve aanpak, in principe banen genoeg maar geen afstemming werk werkzoekende
Sociale inzet, groen, verzorging, conciërges, boa’s etc
Stageplekken aanbieden
Stimuleer het ondernemerschap van jongeren

Suggestie om jongeren onderwijs te laten volgen (36%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beter motiveren om aansluiting op arbeidsmarkt
Betere begeleiding van deze jongeren
Frans en duits starten op basisschool
Geen uitkering geven.
Idem
In de procesindustrie opleiding tot operator stimuleren, daar is een tekort
Laat ze filmpjes zien van mensen die prullenbakken nalopen om aan eten te komen, zoals bij
grote stations en vliegvelden
Meer contrôle op spijbelen
Meer dosenten oplijden en beter belonen.
Meer praktijkgericht onderwijs (stages)
Motivatie richting arbeid. Helaas nog tw veen buurywn en gezinnen waar een 'oetkiering' van
zelf spreekt en een recht lijkt te zijn.
Neem het onderwijs onder de loep: sluit het nog wel aan bij de motivatie en interesse van de
leerlingen. Niet de jongeren falen, maar het onderwijs faalt als jongeren niet naar school gaan
Onderwijs beter laten aansluiten op de toekomst
Studeren/cursus mbv de baas
Verplichten
Verplichten om onderwijs te volgen
Zorgen dat leren iets oplevert. Kennis. Basis onderwijs levert al niet veel op. Hoe moet je dan
leergierig worden.
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Er hoeft niks te worden gedaan (4%)
Weet niet (53%)
Toelichting
•
•
•
•

•
•
•

Er zijn momenteel voldoende banen. overal zijn er te weinig mensen ; in de zorg, in de industrie
en de horeca.
In een veel vroeger stadium in t onderwijs/opvoeding mensen begeleiden naar volwassenheid
c.q. naar de eisen die een normale samenleving van iedereen mag vragen.
Kijken naar kernoorzaak en van hieruit gaan werken aan problematiek.
Meer contrôle over uitstoot fijnstof fabrieken EN meer verkeer buiten de centra van steden en
dorpen leiden.
Minder activiteiten in Valkenburg! Verkeersdrukte is mijlenver te hoog! Straks trekken eigen
bewoners weg!
Met ze in gesprek gaan en verplichten om te leren of te werken desnoods onkruid van de
stoepen verwijderen of zwerfvuil opruimen
NL is nog steeds een landbouwstaat.
Voorlichting, kooklessen op school, ouders hierin betrekken, subsidie op sport voor kinderen,
aandacht voor gezinnen met weinig inkomen die hun kinderen daardoor minder kunnen bieden.
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6 ‘Het is een taak van onze gemeente om hun inwoners
gezonder te laten leven’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=78)

15%

Mee eens

36%

Neutraal

33%

Mee oneens

10%

Zeer mee oneens

4%

Weet niet

1%
0%
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40%

60%

80%
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Op stelling 6 ‘Het is een taak van onze gemeente om hun inwoners gezonder te laten leven’
antwoordt in totaal 51% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 14% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens". Dit is ook
het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee eens

•

Het is goed voor de mensen, maar uiteindelijk is het ook een kostenbesparing

•

De gemeente dient het aanbod van de levensmiddelen te benaderen vanuit de
SCHIJF-VAN-VIJF.
De gemeente kan faciliteren en/of voorlichting geven. Maar het is niet de taak van
de gemeente om de plaats in te nemen van sportscholen/verenigingen. Ook
aandacht voor andere sociale zaken (muziekverenigingen, schutterijen e.d.). M.i.
als je sociaal goed bezig bent voel je je goed en hoe beter je je voelt hoe gezonder
dat is.
Her is in eerste instantie de taak van inwoners zelf, maar een gemeente kan het
wel makkelijker maken.
Zwembad en zwemlessen, sportclubs ondersteunen.

•

•
•
Neutraal

•
•

Hangt af van probleem; eigen gezondheid of omstandigheden waar iemand zelf
weinig aan kan doen
Het is een taak van iedere gemeente om hier wel aandacht voor te hebben en
eventueel te ondersteunen.

Mee
oneens

•

Dit is een punt dat de mensen zelf moeten aan pakken de gemeente kan het wel
ondersteunen in beberkte. maate

Weet niet

•

Het is de taak van overheid om de juiste omstandigheden/situaties te creëeren
waarin de burgers gezond kunnen leven
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De ambitie om te komen tot meer Gezonde Scholen maakt onderdeel uit van het
project 'Zuid Springt Eruit'. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht
besteedt aan gezondheid. Daarnaast kunnen er nog andere initiatieven worden genomen om
de gezondste regio te worden.

7 Welke andere initiatieven kunnen we nemen om mensen gezonder te laten
leven in onze gemeente? (n=76)
Initiatief (47%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Auto laten staan wn meer lopen en fietsen. Minder fijnstof en co 20overlast door creeeren van
parkeerplaatsen nabij autosnelweg. Pkaatsen van schermen langa autosnelweh tegen
lawaaioverlast.
Beter je best doen om betaalbaar yoga, pilates en zwemmen te kunnen blijven doen in onze
gemeente
Beter meldingsmogelijkheden om misstanden te melden en dat er actief wordt gehandeld
Bewustwording in supermarkten
Brede Voorlichting over gezondheid op scholen, verplicht stellen.
De mensen voldoende informeren over de gevolgen van een ongezonde levensstijl: diabetes,
versleten knieën en heupen. organen de dicht slippen en overbelast worden.
Een soort van maandelijkse boekje waar gezonde recepten in staan en work outs
Eigen verantwoording
Geen 5G
Gezond voedsel op scholen
Hoge kortingen op beweegprogramma’s, zeker ook programma’s gericht op doelgroepen als
verstandelijk beperkten, chronisch zieken etc...
Huisartsen c.s.
Integratie, ook voor Hollandse probleemjongeren. Limburgse normen en waarden
Kijk niet alleen naar scholen, maar ook naar de ouders/verzorgers.
Luchtkwaliteit verbeteren, zwerfafval tegengaan en beter controleren en zwaarder beboeten.
Obesitas tegen gaan door nog betere persoonlijke voorlichting en andere maatregelen zoals
meer laten bewegen/sporten, etc.
Meer aanbod van gezonde restaurants
Meer sportclubs etc
Met flinke korting laten sporten
Minder lawaai, minder luchtvervuiling.
Mogelijkheden scheppen
Samenwerking basisschool en hogere hotelschool, schooltuinen
Schoolsporten bevorderen, sportvelden aanleggen in kinderrijke woonwijken.
Sporthal en zwembad aantrekkelijker maken voor jongeren. School zwemmen, meer gim
lessen op school. Maar ook meer activiteiten in sporthal organiseren.
Stimuleren openbaar vervoer, fiets, buitenactiviteiten, gezonde voeding = lekker, sport
stimuleren
Vanuit de gemeente mensen meer mogelijkheid geven om bv te sporten. Zwembad en
Polfermolen open houden. Veel meer projectenn subsidiėren vanuit de gemeente. Bv
sportverenigingen, bestaande en nieuwe Gezondheidscursusen over voeding, bewegen,
ontspanning.Laagdrempelig.p
Verbod op frisdrankautomaten, biologische catering bij gemeentelijke aktiviteiten. (Weer zo
weinig plek)
Verbod suikerhoudende dranken in openbare gebouwen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervuilers weren
Verweer bieden aan mma
Voorlichting verbeteren
Wandel- en hardloopclub ondersteunen zodat mensen laagdrempelig buiten kunnen zijn.
Wandelen en samen leren hardlopen heeft ook een zeer sterke sociale en verbindende
component
Wandelclubs subsidiëren
Wandelen zwemmen
Zelfdiscipine aanleren mbt roken en eten.
Zie eerder genoemde suggestie over gezond, duurzaam en lokaal
Zorg voor veilige fiets- en wandelroutes en bij evenementen: maak de gezonde voedsel- en
drankkeuze aantrekkelijk

Ik heb geen initiatieven (18%)
Het is niet mogelijk om mensen gezonder te laten leven (7%)
Weet niet (28%)
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Toelichting
Initiatief:

•
•
•

Het is niet
mogelijk om
mensen
gezonder te
laten leven
Weet niet

Het is aangetoond dat 5G slechte gevolgen heeft voor de gezondheid:
slaapproblemen, meer stress en nog veel meer. Valkenburg moet 5G pas gaan
aanbieden als er alle onderzoeken ernaar zijn afgerond.
In de eerste plaats is het je eigen verantwoording. maar ook het durven
vragen om hulp als dat nodig is.er is altijd wel iemand waar je terecht kunt.
Mensen beter en reëler informeren. Zie beelden op pakje sigaretten. dit kan
ook met ongezond levende mensen.

•

Iedereen doet toch wat ze willen

•
•

O.a. hier in Valkenburg zwembad behouden. Goed voor jon en oud.
Weet de gemeentelijke overheid zelf niet wat er op dit gebied schort? Zij zou
toch het overzicht moeten hebben
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipValkenburgaandeGeul
Gezondheid in de regio Zuid-Limburg
10 december 2019 tot 9 januari 2020
9
83
10,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13 januari 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±10,7%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld door onderzoeksbureau Toponderzoek.
Op 10 december 2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 17 december 2019 en 23 december 2019 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipValkenburgaandeGeul
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 Valkenburg aan de Geul
vergroten. Via het panel TipValkenburgaandeGeul kunnen alle inwoners in de gemeente Valkenburg
aan de Geul hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
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.tipvalkenburgaandegeul.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.
TipValkenburgaandeGeul 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.
TipValkenburgaandeGeul maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Valkenburg aan de Geul en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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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
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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