Publieke raadpleging onder de inwoners van Land van Cuijk
over de kernendemocratie.
Raadpleging 11
12 juli 2019
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Samenvatting
Op vraag "6 Hoe kan volgens u de afstand tussen de gemeente en gemeenschap worden verkleind?"
antwoordt 59% van de respondenten: "Actieve rol van dorps- en wijkraden".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLandvanCuijk, waarbij 220 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Kernendemocratie
De gemeenten Cuijk, Sint Anthonis en Boxmeer willen per 2022 een nieuwe fusiegemeente
vormen en hebben de afgelopen weken een ronde langs de 25 dorpen gemaakt. Nagedacht
wordt over het verkleinen van de afstand tussen de gemeente en de gemeenschap.

1 Hoe kan volgens u de afstand tussen de gemeente en
gemeenschap worden verkleind?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Aan de hand van vraag "1 Hoe kan volgens u de afstand tussen de gemeente en gemeenschap
worden verkleind?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Actieve rol van dorps- en wijkraden (59%)
2. Inzet burgerpanel (39%)
3. Anders (21%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actievere bevoegdheden voor de dorps- en wijraden
Als bestuur laten zie dat je de burgers serieus neemt; niet alleen met woorden maar vooral
met daden
Als sommigen ambtenaren zich blijven gedragen zoals ze nu doen, haalt het niets uit.
Ambtenaren uit het gemeentehuis en naar de dorpen. Merk vaak dat ambtenaren uit
Nijmegen of bijv Helmond komen en totaal niet over achtergrondinformatie beschikken. Wel
over Boxmeer maar niet over de kleine dorpen.
Ambtenaren uit hun kantoor
Betere communicatie, lokale kranten / nieuwsbrieven etc.
Bindende referenda met stemplicht
Communicatie geven over voorlichtingsdagen. Voorlichting niet geven op werktijden!
Dan zullen de dorp en wijkraden gekozen moeten worden elke 4 jaar
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gemeente moet faciliteren in het ontstaan van een nieuwe "bestuurslaag" waar de
gemeente zelf eigenlijk nauwelijks omheen kan. Een democratische laag die alleen het dorp
omvat en dingen kan regelen die het dorp zelf aangaan en waar de supergemeente te groot
voor is, zoals hoe speeltuintjes worden onderhouden of overleg met buurtverenigingen. Dit
kan alleen werken als er budget vanuit de gemeente voor vrijkomt, de dorpslaag
democratisch gekozen is en inwoners sterk worden betrokken bij wat er gebeurt.
Dmv Referenda
Duidelijk laten blijken dat er naar het volk wordt geluisterd.
ECHT luisteren naar de burger en DOEN wat er belooft wordt
Een democratisch gekozen afvaardiging van een dorp dat adviserend optreedt naar de
gemeenteraad
EEN gemeente Land van Cuijk
Een loket openen in gemeenschapshuizen
Eerlijk en open blijven
Enquetes
Er moet echt geluisterd worden naar de burgers en ook iets gedaan worden met hun ideeen
Geen kerndemocratie maar eigen gemeenten
Goed bereikbaar zijn en klantvriendelijk
GRAVE doet niet mee
In elkkerkdorp vast contactpunt
Kleine gemeenten handhaven
Kleinere gemeente, dichter bij de burgers
Korter bij de burger zijn.
Maatschappelijk veld opzoeken
Mandaat provincie
Meer betrokkenheid van de gemeenteraad met wat er leeft in een dorp
Minder van ivorentoren handelen.
Naar de burgers luisteren en handelen, nu luistert het bestuur nauwelijks naar adviezen van
burgers.
Oprichten van dorps- / wijk cooperaties, zijn democratischer dan de huidige stichtingen die
de wijk- / dorpsraden zijn.
Participatie dorpsraden met gemeenteraadsleden en gemeenteambtenaren
Pas als politici zich realiseren dat zij er voor ons zijn en niet voor zichzelf
Per gebied/wijk/dorp een combi van Wijkmeester-BOA-Wijkagent
Referenda bindend
Sociaal media verkleind de afstand
Te luisteren naar de burgers en hun tips en adviezen opvolgen en niet naast zich neerleggen
Uit de ivoren toren stappen van ambtenaren, zakelijker denken bij uitgaven, ....
Veel ruimere openingstijden gemeentehuis
Werkt alleen voor diegenen die daar zelf interesse in hebben
Zeker niet fuseren!! Door een fusie wordt de afstand nog groter.
Zorg voor eenbottom-up implementatie. Maak burges van meet af aan 'medeplichtig'

Toelichting
•

Actieve dorpsraden in een structurele overleg met EEN gemeente Land van Cuijk. (Het
onvoorstelbaar dat sommige politici in kleine gemeenten nog denken zelfstandig te kunnen
blijven. Het is in een woord verschrikkelijk wat ze de bevolking en vooral
stichtingen/verenigingen aandoen met enkele overgebleven slechte ambtenaren.)
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Alleen MET de Burgers, kan dit probleem worden opgelost. B&W en Raadsleden hebben eigen
agenda en belang(beloning/salaris/vergoeding).
Burgers meer bij bepaalde onderwerpen betrekken en in kleine dorpen de leefbaarheid
verhogen door voorzieningen te plaatsen
De burgers van de dorpen democratisch laten beslissen of de fusiegemeente gewenst is.
Tevens het leggen van accenten op voordelen.
De overheids diensten zijn vergeten de het een dienstverlenend orgaan is. alles gaat even
stroperig.
Door het instellen van een combi tussen wijkmeester(Sociaal-maatschappelijke en
contactpersoon tussen bewoners en instanties) BOA (handhaving APV) en Wijkagent(crimineel
gedrag) kun je veel vragen en veel overlast in een vroeg stadium opvangen en frustraties voor
zijn. Laagdrempelig/in de straat/dichtbij/men kent elkaar/alle leeftijden/lange termijn
aanstelling/vertrouwen. Voorbeeld: de Valuwe Cuijk.
Gemeente Mill en St. Hubert moet snel aansluiten bij de CBA gemeenten het ie niet meer van
deze tijd dat je als zelfstandige gemeente doorgaat.
Het interesseert een mens pas echt als hij er belang bij heeft. Dit is niet belangrijk!
Hoe groter de gemeente,des te groter wordt de afstand. Men moetniet overgaan tot de bouw
van een nieuw gemeentehuis. Maak gebruik vande huidige lokaties. Centralisatie is overbodig
en achterhaald met de huidige communicatiemiddellen. Misschien moet wel worden
overgegaan tot uitbreidingvan het aantal lokaties. De bereikbaarheid moet optimaal zijn en
voor iedereen mogelijk. Niet iedereen heeft een auto of iets dergelijks.
Open naar de achterban
niet achterbaks
Organisaties worden groter, niet beter. Alhoewel de huidige organisaties ook niet veel soeps
zijn.
Samen voegen gaat altijd ten kosten van iets, voorbeelden in de samenleving te over.
Privatiseren is ook een vloek.
Het enige wat speelt zijn de kosten men weet dan zoveel werkplekken te schrappen. Als
diegene die blijven zitten 7.30 uur per dag hun inzetten kan het het meevallen.
Je gaat zo min mogelijk naar het gemeentehuis of zo'n instantie omdat het daar slecht toeven
is B.v ben je alleen moet je toch een bonnetje trekken om te weten wanneer je geholpen
wordt. Ze hebben 100 en 1 te beweren waar het ergens goed voor is ze hebben daar de tijd
voor om dat te bedenken.Een beetje aandacht mag wel van die zijde.
Wijkraden hebben geen ingang bij het college, wijkraden vertegenwoordigen de burgers niet
of maar zeer betrekkelijk een burgerpanel is ook beperkt door wat de mensen beweegt en
bindt. Beter is om een maal per jaar of als nodig vaker bij elkaar te komen net als nu bij het
verdwijnen van het Schilderspad. Hieruit blijkt dat dit leeft bij de bevolking en dat het College
daar naar moet luisteren en handelen en niet zijn zin doordrijven. (en niet omdat het geld
oplevert als de grond aan de spoorwegen wordt verkocht)
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipLandvanCuijk
De Maas Driehoek
Kernendemocratie
02 juli 2019 tot 11 juli 2019
222
6,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
1
12 juli 2019

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 ±6,5%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met De Maas Driehoek.
Op 2 juli 2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 9 juli 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. TipLandvanCuijk
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 Land van Cuijk
vergroten. Via het panel TipLandvanCuijk kunnen alle inwoners van Land van Cuijk 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.tiplandvancuijk.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.
TipLandvanCuijk 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.
TipLandvanCuijk maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Land van Cuijk en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid’, ‘Kermis’ en ‘Vaccineren’.
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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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