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=163)
Nominatie (21%):




































Armoede beleid oude
Bisschop Wiertz
Dalende werkeloosheid
Dat Beppy Kraft stopt.
Dat de burgemeester wil blijven
Dat wethouder van Rey schuldig bevonden is
Dat ze van ray aan pakken de zoveelste vvd die in de fout gaat
De groei van VDL Born
De overname van VDL in Born.
De positieve berichten over de binnenstad van Sittard waar weer de nodige winkels worden
geopend.
De provinciale investeringen in de economie
Dumoulin wint de Giro
Eindelijk Van Rey voor de rechter
Geen nieuws wat me bij is gebleven
Giro winnaar Tom Dumoulin
Het museum
Intocht Sinterklaas met ZWARTE pieten.
Jos Verstappen wint f1
Karnaval
Max verstappen
NieuweTunnel Maastricht
Onderzoek naar verbreding snelweg A2
Opening tunnels in Maastricht (A2)
Optreden burgemeester heymans
Proces tegen Jos van Reij en Piet van Pol
St. jansgasthuis Weert keurmerk senior vriendelijk ziekenhuis
Successen Limburgse sporters
Tom Dumolin wint de giro
Tom Dumoulin die de Tour de France wint en Lieke Martens die als europese voetbalvrouw
wordt uitgeroepen
Tom Dumoulin en de Giro
Tom dumoulin wint Giro
Tom Dumoulins zeg in de Giro
Van Rey eindelijk voor de rechter
Veel aandacht voor armoede bestrijding
Wijn is erfgoed

Er is geen nieuwsitem dat een hoogtepunt is van het jaar 2017 (31%)
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Weet niet (47%)
Toelichting
Nominatie







En zijn opvolger
Het is van de gekke dat een aantal publiciteitszoekers een minderheid van de
bevolking op pad stuurt om te gaan demonstreren en het liefst daar waar veel
kinderen hun feestje willen vieren. En dan vindt die minderheid ook nog dat het
goede democratie getuigt als niet naar de meerderheid wordt geluisterd. En dan
wetend dat veel van die mensen toen ze klein waren volop van de Sint met zijn
knechten genoten. Bekijk het eens van de andere kant. De Sint is een zeer sociaal
iemand want hij neemt allemaal (volgens de tegenstanders) achtergestelde mensen
in dienst. Welk bedrijf hier in Nederland doet dat nu nog.
Jos moet hangen maar heeft heel veel goede dingen op stapel gezet voor Roermond
maar dat staat niet in het dossier en telt niet mee.
Corruptie met welke bril wil je kijken en waarom?
Kan Weert veel van leren van zo een doordouwer misten we hier al jaren.
Naar mijn idee een egoistische graaitante.
Nedcar etc.



Er



Weet niet
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2 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het dieptepunt van het jaar 2017?
(n=160)
Dieptepunt (29%):











































Café's Weert houden zich niet aan de leeftijdsgrens alcohol
Criminaliteit (2x)
Dat de Poort van Limburg nog steeds niet onder de pannen is.
Dat de wijk Boshoven geheel vergeten word
Dat van Rei nog niet veroordeelt is.
De commitie over de wilde varkens en de nieuwe naam voor de Zuidwilllemsvaart, kanaal des
doods!!!
De constante ellende van de A2 van Eindhoven tot aan Maastricht
De criminaliteit
De eindeloze problemen bij de kerncentrale te Tihange.
De files die iedere dag tussen Nederweert en Eindhoven zijn.
De moptorbendes
De vele incidenten in Blerick
De verspilling van geld aan een speelhal in Roermond
Debacle stationplein
Die buren uit brunssem.
Die burenruzie die van de week op tv was. Bonje met de buren?
Dode vrouw bij Roertunnel door spookrijdende Pool
Drugsgerelateerde zaken
Ecoduct over zuid-willemsvaart
Gedachte om een stuk roest te plaatsen bij de Wertha Mouttoren
Het alsmaar voortslepende proces rondom van Pol en Jos van Rey oet Remunj.
Het gedoe over het Maastrichts winterevenement.
Het gelobby rondom de her-activering rondom de IJzeren Rijn
Jos van Rey (2x)
Kans op chemische stoffen vanuit Belgie
Museum plannen
N 280 ringbaan nederweert
Ongelukken door spookrijders.
Ongevallen op de gehele A2 met ongelukken die niet nodig waren geweest door de meestal
onervaren buitenlandse chauffeurs
Opvang vluchtelingen
Politie optredens en de willekeur.waarmee.
Poolse spookrijder
Spookrijders op de snelwegen
Terugschroeven van subsidies voetblclubs in Weert
Toch weer veel fraude en malversaties
Toename van de zware criminaliteit in zijn algemeenheid.
Toename van het geweld (schietpartijen).
Trein verbinding Antwerpen weert nog steeds niet jammer Europa ?????
Veel drugslabs
Veel te veel moorden
Verharding van de criminaliteit met als gevolg steeds meer schiet incidenten.
Wederom fraude gevallen
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Er is geen nieuwsitem dat een dieptepunt is van het jaar 2017 (19%)
Weet niet (52%)
Toelichting
1 




Geen woorden voor
Pure geldverspilling. Besluiten nemen op basis van emoties zijn doorgaans slechte besluiten.
Maar men denkt dat de burger weer even stil is met roepen. slechte politiek, want er is een
vele malen simpelere manier om het op te lossen
Van rey beseft nog steeds niet dat een publieke functie kwetsbaar is, je moet meer dan 100%
zuiver op de graat zijn.
Veroordeling Jos van Rey
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3 Stel u mag iemand nomineren als ‘Limburger van het jaar’. Wie zou u
nomineren? (n=157)
Nominatie (39%):













































Aito Köster
Alle zorgmedewerkers
Andre Rieu (3x)
André Rieu
Bfm thuiszorg uit Echt
Burgemeester Heijmans
Burgemeester Jos Heijmans
Burgemeester van Weert
Burgenmeester Heijmans van Weert
Conny. Beenders
Dumolin
Dumoulin (2x)
Frans Adriaans
Geert Wilders
Gouverneur
Hospice Weert
Hubert mackus
Hymans burger vader van weert
Jack poels
Jos Heymans Burgemeester van Weert
Jos van Reij
Jos van Rey (2x)
Jozefien, de beheerster van het Kwintet, op Boshoven.
Lieke Martens (2x)
Martijn van den Heuvel
Max verstappen (2x)
Max Verstappen (3x)
Max Verstappen.
Mijn schat
Mijn vader
Niemand (2x)
Onze burgemeester
Peter Korten van de Aldenborgh
Peter van Akkerveken
Petra dassen
Prof. nuyts azm
Rik van Lierop
Sjra Cox burmeester van Sittard
Theo Bovens
Tom dumoulin (3x)
Tom Dumoulin (7x)
Ton Dumoulin
Van Rey
Voor weert theo smolenaers
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Zijn er vele

Weet niet (61)
Toelichting
1 










Aito is geboren met een open rug, vanaf zijn geboorte is hij aan het knokken om gezond door
het leven te gaan. Het is hem goed gelukt, zo goed dat hij nu aan het knokken is om deel te
nemen aan de olympisch spelen van 2020 in Tokyo. Het knokken is letterlijk en figuurlijk hij
Bokst nl..
Alle ellende die hij over zich heen heeft gekregen ouur uit afgunst.
Deze man zet Limburg al jaren op de kaart
Geweldige wielrenner en een geweldige ambassadeur voor Limburg.
Goede Burgermeester voor de Burger
Houdt dapper stand!
Omdat hij mijn vader is en ondanks zijn gezondheid altijd opstaat voor een ander te helpen,
al valt hij er bij neer.
Omdat hij weert op de kaart probeert te zetten.
Zij heeft al jaren hart voor haar/onze zaak. Zeker de huiskamer voor senioren moeten wij
allemaal een warm hart toedragen.
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4 Welke voornemens heeft u voor 2018?
50%

(n=158)

46%

45%
40%
35%
30%

27%
24%

25%
20%
15%
10%

3%

5%
0%
Ik waag me niet aan
voornemens

Ik heb er (nog) geen

Voornemen

Weet niet

Voornemens:





























Blijven inzetten voor mensen die eenzaam zijn cq dreigen te worden
Dankbaarheid
Dat ga ik jullie toch niet vertellen!?
De lotto winnen
Ge
Geef mij nog een jaar
Genieten
Gezond blijven (6x)
Gezond blijven en daarmee samenhangend op mijn streefgewicht blijven
Gezond blijven en het jaar fit doorkomen
Gezond zijn!
Heb altijd goede voornemens
Huis opgeruimder en gezelliger ingericht.
Iets betekenen voor de eenzame ouderen
Ik ga voor n saai jaar ( rustig jaar)
Ik heb er wel, maar ik laat het over me heen komen.
Ik neem me niets voor. ikdoe dingen of ik doe ze niet. voornemen is te vrijblijvend!
Ja
Me niet gek laten maken, genieten van het leven
Meer aandacht voor het gezin
Meer doen voor de wijken van WEERT
Mijn 5e boek te publiceren
Niet meer op de VVD stemmen
Nog harder knokken voor mezelf maar ook mijn medemensen
Om gezond en goed van het leven te kunnen genieten.
Positief blijven en dingen doen die energie opleveren
Proberen gezond te blijven
Proberen om gezond te blijven na 81 jaar.
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Verhuizen naar andere locatie binnen weert
Verhuizen naar het buitenland
Verhuizen uit Weert
Zorgzaam voor elkaar

Toelichting
Voornemens 



Ben de laatste 2 jaar door een hel gegaan, eerst mijn hart nu mijn longen. wat er
verder in Weert gebeurde is maar weinig blijven zitten sorrie.
Financieel de zaken op orde, hard studeren en punten halen, een gezin stichten
Van kleiner formaat, maar met een grote inhoud onder de titel 'Gae hedj mich in
eur tes'
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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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