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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 78% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (56%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 36% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 55% van de respondenten: "Weet niet".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 100% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 65% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 6% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Gulpen-Wittem, waarbij 36 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Toegankelijkheid
In een nieuw VN-verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in het algemeen moet
worden verbeterd zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
Men streeft naar een zo toegankelijk mogelijke gemeente op gebieden als werk, scholen,
infrastructuur, vervoer etc. voor mensen met zowel een lichamelijke als psychische beperking.
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Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 78% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (56%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Neutraal 

Moeten ook niet doorslaan en accepteren dat sommige mensen zo beperkt zijn dat
sommige mogelijkheden gewoon niet mogelijk zijn. Dus meedoen oké maar niet tegen
elke prijs.
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2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor
mensen met een lichamelijke of psychische beperking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 36% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal



Als je zelf gezegend bent om door het leven te gaan zonder beperking, dan heeft een
uitspraak over de toegankelijkheid weinig betekenis. Net zoals vragen stellen over
"de snelweg" aan personen zonder rijbewijs.

Weet
niet



Gelukkig geen ervaring mee gehad
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 55% van de respondenten: "Weet niet".

Toelichting:






Goed voor iedereen bereikbaar
Ik zie dat er op veel plaatsen aandacht aan is besteed
Ik zie heel veel woonopvang in mijn omgeving en begeleiding en taxis etc en gemeente heeft tal
van regelingen
Over het algemeen is 95% van de openbare gebouwen rolstoelvriendelijk.
Vriendelijke balie: meestal bereid een medewerker te bellen
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen
toegankelijke gemeente vindt?
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 100% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:





Het hele dorp Nijswiller zijn de stoepen zeer slecht begaanbaar
Ondanks verschillende verbeteringen(heel blij mee) zijn er nog in het buitengebied
verschillende plaatsen waar het voor mensen die slecht ter been zijn zeer moeilijk (niet
mogelijk) is om over te steken. Verkeer rijdt erg hard
Persoonlijk
Veel te weinig invalideplaatsen en niet op de juiste plaatsen. Te smalle troitoirs voor invalide
toestellen. Veel winkels / horecagelegenheden (toiletten) zijn niet goed toegankelijk.
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3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
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Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 65% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:










Buiten de stadskernen
De ligging van de stoeptegels is soms schandalig. zitten los, kun je makkelijk over struikelen,
dus zeker lastig voor gehandicapten
Gemeente moet niet meewerken aan bejaardentehuis op een berg zoals in Gulpen. Mensen
achter het bureau moeten realistisch zijn
Op sommige plekken in de gemeente zijn de stoepen te smal om met een rolstoel (of
kinderwagen) te kunnen voortbewegen/lopen, waardoor uitgeweken moet worden naar de
straat of fietspad
Veel horeca gelegenheden
Verkeer en boa
Voornamelijk als men over stoepen moet. Vaak onverwachte obstakels
Winkels en horecagelegenheden. Draaideur van het gemeentehuis en de spreekkamers van het
gemeentehuis zijn te klein voor invalidewagens en scootmobielen.
Zoals gezegd in Nijswiller

Toelichting
Ja, namelijk:



De meeste hebben trappen voor de deur maar ook toiletten slecht toegangelijk
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Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, dat is het ideaal van MEE. MEE
is een organisatie die mensen met een beperking ondersteund.

4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen is mogelijk’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 6% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee
eens



Niet alleen mogelijk, maar ook een recht van de mens . De gemeente is op de goede
weg, maar er mag nog veel gebeuren. Betrek de doelgroep er zelf bij voor de beste
ideeën.

8

3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gulpen-Wittem
Toegankelijkheid
11 oktober 2018 tot 20 oktober 2018
36
16,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
1 minuut en 24 seconden
23 oktober 2018
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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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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