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=141)
Hoogtepunt (22%):
































Bescherming tegen hoogwater gereed
Daling werkloosheid
Dat eindelijk aan de N.280 wordt begonnen.
De 11 van de 11
De huldiging van tom dumoulin in Maastricht
DE kwestie van Rey
De overwinning van Dumoulijn in ronde van Italië
De tunnel van Maastricht en de nieuwe actie voor Nicky Verstappen
Diversen. Limburg bungelde op veel landelijke lijstjes altijd onderaan. Daar lijkt verandering in
te komen. Bijvoorbeeld het werkeloosheidscijfer.
Essent geld
Geeen idee
Geen uitzet van otters
Gereed komen tunnels Maastricht
Goede prestaties verstappen
Heerlen in de lift.
Ik kan me niets herinneren
Legale hennepkweek
Lieke Martens met vrouwenvoetbal
LVK
N280
Onze sporters Lieke Martens, Tom Dumoulin en Max Verstappen
Op sportief gebied telt Limburg zeker mee
Sport : Dumoulin , Verstappen
Terug keer LVR
Tom Dumolin wint Giro
Tom Dumoline.
Tom Dumoulin
Uitspraak gerechtshof tegen Jos van Rey
Veroordeling Van Rey
Vvv naar eredisie
Winnaar Tom Dumolain Giro

Er geen nieuwsitem dat een hoogtepunt is van het jaar 2017 (36%)
Weet niet (42%)
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Toelichting
Hoogtepunt



Overwinning Giro

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



Nieuws heeft de eigenschap om uit dieptepunten te bestaan.
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2 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het dieptepunt van het jaar 2017?
(n=141)
Dieptepunt (40%):












































A-sociaal gedrag in raadsvergaderingen
Alles rond v. Rey c.s.
Als van Rey niet veroordeeld wordt in hoger beroep
Bestuurders in de fout
Big Benny's scheldwoorden tegen Mark Breugelmans in de raadszaal
Criminaliteit
Dat B&W ROERMOND niet naar zijn burgers van Roermond
Dat jos ven Rey nog steeds in het nieuws is
De aanrijding j.l. bij de Roertunnel
De enorme hoeveelheid wietplantages
De kwestie van Rey
De rus die Roda wil helpen blijkt een misdadiger
De steeds meer aankomende agressie
De vele moorden
De vele ongelukken
De vele ongelukken op d A73
De voedselbanken. Ik vind het schandalig dat ins ons land mensen naar de voedselbank
moeten...
De ZAAK JOS V REY
Drugs Affaires
Drugsoverlast
Geen idee
Herindeling verloopt moeizaam
Het beleid van de gemeente
Het gedonder in de politiek dat maar niet ophoudt
Het Logo van Limburg. Calimero-gedrag en dus geld verkwisting.
Idem 6
Ik. En niet zo van de dieptepunten, direct zo negatief
Jodiumtabletten voor calimiteiten in Belgische kerncentrale
Jos van Rey dient snel uit beeld te gaan, we wachten op positief ingestelde personen.
Juridisch onterechte aanval op de afdrachtregeling van de SP.
Kerncentrales België
Krachteloosheid van Ben W
Leegstand winkels.
Mestfraude
Misdaad
Naamsverandering Maasbrug
Natuurpark Brunssum gaat niet door
Ongelukken A73 rondom Roermond
Ongevallen
Optreden Dré Peeters in raad Roermond
Raadslid vergaderingen
Rechtzaak Jos van Rey
Rijdende rechter met limburgers
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Schelden in de raadzaal
Schietpartijen/moorden
Slechte politici
Spookrijder afgelopen zondag
Spookrijder in de Roertunnel
Spookrijder op de A73
Spookrijders
Stoppen nww Brunssum
Toename criminaliteit
Toenemende drugsoverlast en de gevolgen daarvan.
Verbonden stad
Verwerpen voorstel verbonden stad
Voortdurende zaak Maastricht airport

Er is geen nieuwsitem dat een dieptepunt is van het jaar 2017 (17%)
Weet niet (43%)
Toelichting
Dieptepunt 




De vele moorden
De vele ongevallen met dodelijke afloop op de Limburgse wegen.
Er is een detectie voor te hoge vrachtauto's dat wel. Maar met een radar-doppler
systeem is het toch eenvoudig te detecteren wanneer iemand zich op de verkeerde
rijbaan bevindt ?
Het is relatief vaak goed fout gegaan, helaas.

4

3 Stel u mag iemand nomineren als ‘Limburger van het jaar’. Wie zou u
nomineren? (n=141)
Nominatie (37%):









































André Rieu
Andre Rieu.
Ben niet zo van het nomineren. Iedereen draagt op zijun manier zijn steentje bij
Ben Peters (Big Benny)
Beppie Craft
Bisschop Frans Wiertz
Bisschop Frtans Wiertz
Bisschop Wierts
Bovens
Bram Schaminee
Burgemeester van Maastricht
Dagmar Cillekens omdat ze mijn honden heeft opgehaald toen ik in t ziekenhuis voor m'n leven
aan het vechten was en ze 12 weken voor ze heeft gezorgd.
De burgemeester van Roerdalen
De burgemeester van Roermond
De Goeverneur
DRE PEETERS
Dumoulin (2x)
Frans Timmermans
Frans Wiertz
Geen voorkeur
Geert Wilders
Hr. Bovens
Ik vind zelden iemand zo belangrijk dat hij genomineerd moet worden. Iedereen doet zijn best op
zijn manier.
Je moeder
Jos van Reij
Jos van rey
Jos van Rey LVR Tom Dumolain Bol Hendrix
Lieke martens
Lilianne Ploumen
Max verstappen (2x)
Max Verstappen (8x)
Mezelf
Mgr Wierts
Mgr.Wierts
Mij schiet geen naam te binnen, mar ik zou kiezen voor een import-Limburger. Iemand die vanuit
een andere provincie hier woont en/of werkt en een bijdrage levert aan de economische, sociale
en wetenschappelijke omgeving.
Niemand (2x)
Raimond Franssen
Theo Bovens
Tom Doumolin
Tom Dumoulin (2x)
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Zelfde persoon als hierboven

Weet niet (63%)
Toelichting
Nominatie 

Fractieleider SP in het provinciehuis. Zonder ervaring rept hij zich behoedzaam maar
met het doel scherp in het vizier. Kan met iedereen goed omgaan!
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4 Welke voornemens heeft u voor 2018?

(n=141)

43%

45%
40%
35%
30%

26%

25%

24%

20%
15%
8%

10%
5%
0%
Ik waag me niet aan
voornemens

Ik heb er (nog) geen

Voornemens

Weet niet

Voornemens





























-85
Aan iedereen in mijn omgeving echt respect tonen zodat een sneeuwbal effect onstaat
Aardig zijn voor de medemens
Afvallen
Afvallen.
Afvallen. en dat gaat ook lukken.
Armoede bestrijding
Betere schilderijen maken
Bij de stadspartij gaan
Doe ik niet aan onzin
Ga het wat rustiger aan doen; minder verenigingswerk
Gelukkig zijn
Genieten, leven en herinneringen maken
Gewoon doorgaan
Gewoon een fatsoenlijk mens zijn en plezier uit het leven te halen.
Gezond blijven
Gezond blijven en om te verhuizen
Gezonder leven
Gezondheid
Gezondheid/ inzetten voor gemeenschap
Goede gezondheid nastreven
Goede, inhoudelijke gemeenteraadsverkiezing.
Herstellen van m'n hersenletsel en weer een "normaal" leven leiden.
Ik ga op de zelfde voet verder
In winkels kopen ,i.p.v. internet
Luisteren naar de burgers
Met positieve instelling het nieuwe jaar Beginnen.
Minder nadenken en meer mijn gevoel volgen.
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Niet meer te oordelen over mensen en nog steeds behulpzaam te blijven voor mens en dier
Samen redelijk gezond "aan de geng" te blijven
Teren op een houtje
Veel reizen maken over heel de wereld
Vooral goede gezondheid
Weer goed voor de medemens te zijn

Toelichting
Weet niet



Op de hamstraat en steen weg mag na 12 .uur s,middags geen fiets verkeer en
scooters verkeer.
Zou fijn zijn als daar eens goed naar gekeken zou worden het is schandalig hoe er
misbruikt van wordt gemaakt
M.v.g.
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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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