Terugblik op het nieuwsjaar 2017
Het eind van 2017 nadert, en het nieuwe kalenderjaar staat voor de deur.

1 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het hoogtepunt van het jaar 2017?
(n=62)
Hoogtepunt (19%):













Buiten activiteiten voor iedereen.
Dat de raad van toezicht van Daelzicht is op moeten stappen
Dat ze in landgraaf tegen de fusie met heerlen hebben gestemd
De bijzondere sportprestaties van Limburgse gmeenten
Köksal in Blerick
Max Verstappen
Opening van de tunnel in de A2 bij Maastricht.
Toename koopkracht
Tom Dumoullin wint de Giro
Vvv Venlo kampioen
Winnen Giro Tom Dumoulin
Winst giro Tom Dumolin

Er is geen nieuwsitem dat een hoogtepunt is van het jaar 2017 (44%)
Weet niet (37%)
Toelichting
Hoogtepunt



Er is geen nieuwsitem dat een
hoogtepunt is van het jaar 2017



Weet niet



Dat is wel duidelijk, dit heeft in Nederland nog nooit iemand
gepresteerd en dan ook nog op z'n leeftijd.
Er is veel nieuws, het heeft geen zin het ene belangrijker te
vinden dan het andere en daar vervolgens een ranking op los
te laten.
Ik ontvang via peelenmaas pas enkele weken
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2 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het dieptepunt van het jaar 2017?
(n=63)
Dieptepunt (35%)























Alle corruptieschandalen.
Chemelot
Dat arno janssen is overleden
Dat gemeenten geen halt toeroepen aan de ongebreidelde groei van intensieve veeteelt
De altijd weer voortdurende problemen bij MAA airport.
De mogelijke fusie tussen gemeente Heerlen en gemeente Landgraaf
De vele moorden
De vele ongelukken
De windmolens
Het aantal drugs kwekerijend
Het nieuws dat er nog steeds beslist wordt in achterkamertjes en onder elkaar
Het plaatsen van emigranten
Hondepoep
Jos van Reij wordt voor van alles veroordeeld en het steld helemaal niets voor, de
burgemeester benoeming is ook een fars, kijk in Kessel maar, de laatset 25 jaar alleen
wekthouders van Roemond, hoe kan dit, kijk naar Amsterdan wordt nu een man neergezet
van 70 jaar, 10 tallen burgemeester die wij moeten onderghoudeb kunnen deze baan ook
aan.
Limburg onvoldoende actief op milieugebied
Mestfraude
Miljoenen tekort zorg gemeente Venlo
Parkeergarage venlo
Schietpartij bkerick
Spookrijder A 73
Zie 6

Er is geen nieuwsitem dat een dieptepunt is van het jaar 2017 (25%)
Weet niet (40%)
Toelichting
Dieptepunt 

Nog meer lelijkheid en geluid voor mijn
kamerraam
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3 Stel u mag iemand nomineren als ‘Limburger van het jaar’. Wie zou u
nomineren? (n=63)
Nominatie (43%):


























Adoptieouders, petje af.
Burgemeester van peel en maas zei kan goed lintjes op steken maar wat ze verder kan zou ik
niet weten zei heeft haar knechten die er wel raad mee weten
Burney Aerts
Chantal janssen
Chirurg van het schisis team AZM
De gouverneur
Geert Wilders
Iedereen is even belangrijk
Jos van Rey. Maar dan wel in negatieve zin
Lieke Martens
Max vers
Max Verstappen (3x)
Max verstappen of Tom Dumoulin
Mijn kinderen, want die vormen de toekomst van dit Limburg
Mijzelf
Monique Nieuwkamp. Ze is een alleenstaande moeder met een enorm heftig jaar achter de
rug
Niemand als men al zijn normaal werk doet zou het een stuk beter worden
Niemand! Iedereen die goed doet is gelijk.
Sjeng Schalken
Theo Hiddema
Tom Dumolin
Van Rey
Wat een onzin, iedereen!!
Weer zo’n onzin item. Totaal niet interessant. Ik nomineer mijn moeder.
Zie mijn antwoord bij vraag 3

Weet niet (57%)
Toelichting
Nominatie 


Een voorbeeld voor vele gehandicapte/
mensen.
Zie eerdere opmerkingen.
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4 Welke voornemens heeft u voor 2018?
40%

37%

(n=63)

35%

35%
30%
25%
25%
20%
15%
10%

3%

5%
0%
Ik waag me niet aan
voornemens

Ik heb er (nog) geen

Voornemens

Weet niet

Voornemens:






















Afvallen
Beter geld investeren
Dat woonhofje voor jongeren met een beperking dat komt er, linksom of rechtsom
De politiek is rot, kijk maar het belastbaar maken van mensen die hun huis vrij hebben, de
pollitiek steeld bij de mensen die gespaard hebben.
Dementie op de kaart zetten in P&M
Door nog meer samenwerking verder komen. Het woonhuis, ca. 35 jaar oud energie neutraal
maken met ook het dichtdraaien van de gasleiding. .
Gelukkig zijn met wat ik heb
Gewoon zo door gaan. Gezond leven, hard werken en wat voor anderen betekenen
Gezond blijven en een goede balans vinden tussen werk en prive
Goede gezondheid voor mijn gezin en familie.
Ik heb altijd wensen te over!
Ik laat alles maar lekker op mij af komen.
Lichamelijk, geestelijk en financieel gezond!
Nog meer samenwerken en een mooiere uitstraling van Helden-Dorp
Nog verder inzetten op duurzaamheid en minder vlees consumeren
Om me niet meer zo druk te maken of je nu door de kat of door de hond wordt gebeten het zijn
altijd de zelfde die er wel raad mee weten
Onzin
Veel bewegen en gezonde voeding.
We zijn serieus aan het overwegen om te emigreren naar een land met minder regeltjes, meer
fatsoensnormen en rust en ruimte
Werken aan gezondheid
Zie wel wat er op mijn pad komt, met deze regering weer jaren afbraak.
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Toelichting
Nominatie 

Precies 1 jaar geleden kreeg mijn vrouw te horen dat ze kanker heeft en verloor ik
mijn baan.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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 > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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