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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 89% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 5%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Zeer belangrijk". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Belangrijk".
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 46% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente vindt?"
antwoordt 67% van de respondenten: "Toelichting:".
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 58% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 79% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 6% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Beesel, waarbij 37 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 89% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 5%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Zeer belangrijk". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Belangrijk".

Toelichting
Belangrijk



Ik vind onze gemeente al zeer toegankelijk.
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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 46% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee
oneens






Door "poortjes" op voetpaden is het voor mensen met een scootmobiel niet mogelijk
om een bepaalde route te nemen. bijv. langs de school het pad langs de triolier.
deze "poortjes" bevinden zich op meerdere plaatsen. ik begrijp het doel, dat er geen
fietsers door gaan fietsen, maar anderen zoals scootmobielers en mensen met een
brede kinderwagen, worden hierdoor gehinderd.
Er zijn zeker nog verbeteringen mogelijk
Stoepen worden vaak gebruikt als parkeerplaats, hierdoor moet je met een rolstoel
of kinderwagen vaak meerdere keren van de stoep naar de weg
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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 67% van de respondenten: "Toelichting:".

Toelichting:











Alle openbare gebouwen en winkels zijn bereikbaar voor mensen met rollator of rolstoel. Er
wonen relatief veel mensen met verstandelijke beperking die deelnemen in de gemeenschap
De gemoedelijkheid om ook deze personen te helpen op 'n volwaardig manier van leven.
Er zijn open oren
Goede voorzieningen naar mijn mening
Ik denk dat er al voldoende is gedaan om een toegankelijke gemeente te zijn. In mijn ogen
hoeft er niets verbeterd te worden. Goed is goed.
In onze gemeente kan open worden gesproken over eventuele aanpassingen aan openbare
lokaties.
Men probeert te toegang voor ieder gemakkelijk te maken
Op de meeste plaatsen kunnen mensen met lichamelijke en psychische beperking overal
binnen
Voldoende verkeersdrempels en 30 km zone's
Ze doen er volgens mij vanalles aan om onze gemeente toegankelijk te maken
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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:





Mensen in onze gemeente oordelen veel te snel over mensen die 'anders' zijn en dus vindt ik
gemeente Beesel GEEN toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking.
Niet dat onze gemeente slecht toegankelijk is maar er zijn nog wel wat verberpunten aan te
geven
Vaak is de plaats waar je de stoep op moet met een rolstoel veel te hoog
Zie hierboven. ook m.b.t. werk voor mensen met een beperking zijn er onvoldoende
mogelijkheden. sommige mensen kunnen lekker thuis blijven zitten....
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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 58% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:














Afgesloten weg maasstraat om bij maas te komen
Bij Bruna
Bij de triolier. het voetpad naast de spoorwegovergang bij de rijksweg richting wildenkamp.
Hetzelfde geldt bij de hazenkamp en als je vanuit de rijksweg bij de bushalte naar de
Rooverscamp wilt, moet je ook een andere weg nemen. De weg van de Mariastraat naar de
Lidl is geen prettige weg om te rijden met een scootmobiel. Heel veel gaten en hobbels in de
weg.
Bij verschillende stoepen
Centrum m a rktplein openstellen i.v.m.gigantische parkeerproblemen in het centrum.
Fiets uitvoer en aanvoerroute's
Het gemeentehuis.
In de winkels mogen de looppaden breder zijn.
Munitie depo toegankelijk maken met een port waar de mensen met eenduofiets een
driewieler een tantumfiets en scootmobiel 4wieler ook mogen genieten! Wachten al 3 jaar op
.nu is t weer winter,zullen deze mensen dat nog ooitmee moge make?
Op veel plaatsen is met name het trottoir niet geschikt voor rolstoelen
Sommige stoepen en drempels bij winkels. Over het algemeen wel goed
Toegankelijkheid station, toiletten, winkels, oversteekplaatsen
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Toelichting
Ja,
namelijk:



Daarnaast zijn er een aantal winkels in `Reuver die niet toegankelijk zijn voor minder
validen. Een voorbeeld hiervan zijn het Kruidvat en de Zeeman. Hier kun je met een
scootmobiel niet naar binnen, maar er is ook onvoldoende plek voor de winkel om
deze er neer te zetten, zonder dat anderen hier last van hebben. Niet alleen mensen
met een scootmobiel ondervinden hier hinder van, maar ook mensen met een brede
kinderwagen of een rollator.

8

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 79% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 6% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
mee
eens



Bedrijven en mensen moeten zich hiervoor inspannen. Er valt op dit vlak nog veel
winst te behalen. Als mensen met een beperking volwaardig mee kunnen is alleen
maar winst. Omzet voor een winkelier (denk aan ouderen met een beperking).
Daarnaast voelen deze mensen zich ook serieus genomen en gewaardeerd, omdat ze
deel uitmaken van de samenleving. Dit werkt positief op heel veel vlakken
(gezondheidszorg etc.)

Mee
oneens



Wat is de definitie van volwaardig?
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Beesel
Toegankelijkheid
18 oktober 2018 tot 26 oktober 2018
37
16,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
1 minuut en 25 seconden
31 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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