Nieuws uit Peel en Maas
1 Wat was voor u het meest positieve Peel en Maase nieuws van 2017?
(n=77)
Geen (31%)
Het nieuws (29%):





















Dat de gemeente Peel en Maas en financieel goed voor staat. Dat kan lang niet iedere
gemeente zeggen.
Dat de KBO uitgenodigd is om mee te doen aan de dementie vriendelijke gemeente
Dat de nieuwbouw op de locatie Beckers in Meijel begin 2018 kan starten.
Dat de verlichting van de kerk in Meijel toch wordt gerepareerd.
Dat er binnen onze gemeente weinig mensen zijn die onder de armoede grens zitten.
Dat er een nieuwe wethouder kwam maar helaas. Nieuwe ideeën.
Dat Meijel de verlichting van de kerk vergoed krijgt
Dat mijn vrouw nog leeft
De pomp kwam weer terug in Maasbree.
Geen nieuwe wethouder, onzin en wegggegooid geld.
Hemelwater afkoppeling.
Het de gemeente lukt mensen uit de bijstand te halen
Openbaar onderwijs in Maasbree
Opening medisch centrum Maasbree
Opknappen van de weg
Resultaten van Kijk en Luisteronderzoek Omroep P&M
Weinig belastingverhoging
Wereldkampioen Sabrina Stultjens wielrenster
Windenergie
Zelfsturing binnen Gemeente Peel en Maas

Weet niet (40%)
Toelichting
Het nieuws:



Ik ben groot voorstander van het laagdrempelig toegankelijk maken van openbaar
onderwijs.

Weet niet



Ik woon nog maar net binnen de gemeente
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2 Welke gebeurtenis in de gemeente Peel en Maas is naar uw mening dé
zwarte bladzijde van 2017? (n=71)
Geen (17%)
Gebeurtenis (35%):

























Afval
Bestemmingsplan peelweg
Brand hondenclub Kessel-Eik
Dat gemeente ambtenaren nog steeds het hardste lopen voor schreeuwers die onzin vertellen.
Dat het zo lang moet duren voordat de verlichting van de kerk in Meijel zo lang moet duren.
Dat onze wethouder Arno Janssen is overleden.
Dat we geen extra parkeer plaatsen in de straat krijgen
De gemeente cq hun ambtenaren
De huizen die ze rond het Kennedyplein hebben gebouwd.
De veranderingen in Maasbree omtrent het dorpsplein, de kern.
Het overlijden van onze wethouder.
Het tekort van ruim 400.000, -- verbouwing sporthal, het wordt tijd dart wethouder leren tellen.
Het verbouwen van het gemeentehuis. Ik zie het geld liever naar ouderen, kinderen of dieren
gaan
In verschillende dorpen units bouwen voor opvang die nog niet eens bewoond zijn
Keverberg plein kessel en gemeenschaphuis Kessel
Nog steeds geen betaalbare woningen voor de 35 jongeren met een handicap
Overlijden Arno Janssen
Overlijden van Arno Janssen
Overlijden van wethouder
Overlijden wethouder (2x)
Palladio
Plannen voor nog meer windmolens
Te veel woningen voor vluchtelingen .
Verschrikkelijk dat in zo'n 'rijke' gemeente een voedselbank is. Zou niet nodig moeten zijn.
Alhoewel ik begrijp dat sommige mensen niet met geld om kunnen gaan. I

Weet niet (48%)
Toelichting
Gebeurtenis: 




Dit was bestemd voor (glas)tuinbouw.
Wat een gedraai en corruptie door het CDA
Na gesprekken met de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Daelzicht is
duidelijk geworden dat nog steeds 35 jongeren die een woning met begeleiding
nodig hebben NIET geholpen (kunnen) worden. Enerzijds omdat moeilijk
geïnvesteerd kan worden door zorgaanbieders en anderzijds omdat het
gemeentelijk sociaal domein faliekant faalt!
Wie deze gebouwen heeft gepland moet toch eens afvragen of hij op de goede
plek zit.
En die er veel belang bij hebben doe ik van hier uit de groeten
De hele kern is vreselijk.
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3 Wie is volgens u de inwoner van het jaar in Peel en Maas? (n=70)
Nominatie:






















43000 inwoners, geen onderscheid
Alle mantelzorgers
Arno Janssen
Belachelijk om het überhaupt daar over te hebben. Iedere goede burger!
Carla hermans
Er zijn er zoveel
Geen, onzin verkiezing
Geert Peeters
Hrrie de Ruyter, vierspannnen, bondscaoch
Iedereen is even belangrijk
Ikzelf (2x)
Joep Hermans
Mat Nellen
Mie Vaessen
Onze Burgemeester Mevr. Delissen
Onzin
Pim Hillen
Rudy van de Heer/Nostalgie
Sabrina stultjens
Wij allemaal toch ?
Wilma Delissen

Weet niet (66%)
Toelichting
1







Geert ken ik als voorzitter van BCM '80. Op maatschappelijk gebied (m.n. binnen
verenigingen) is hij al jaren zeer aktief. Helaas is er nog nooit iemand geweest, die hem
voorgedragen heeft voor een lintje. Iets wat hij in mijn ogen zeer zeker verdiend.
Heeft heel veel tegenslagen gehad en weet daar ondanks haar leeftijd heel goed mee om te
gaan.
Hij liet duidelijk merken dat gemeente maasbree nog steeds bestaat.
Met deze onzin moeten we ophouden. het gaat in deze maatschappij veel te veel om de
eerste, de beste, de rijkste, de knapste. laten we ons eens gewoon gedragen en ons over
zinniger zaken druk maken.
Vanwege de inspanningen om jongeren met een beperking aan een klein sociaal huisje met
begeleiding te helpen.
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4 Wat zou u graag gerealiseerd zien in Peel en Maas in 2018? (n=64)
Ik zou graag gerealiseerd zien in Peel en Maas (69%):





































30 km zone Veldstraat in Baarlo
Betaalbare woningbouw zien voor jan modaal en de ouderen en niet enkel voor de rijken en
gehandicapten.
Beter parkeerbeleid bij basis scholen
Betere handhaving in de dertig kilometer zone
Dat de Gemeente een voorbeeld is wat men van een Gemeente mag verwachten
Dat de pot goed verdeeld word en dat er nog geld overblijft en niet het geld doorsluizen naar
vriendjes en belangenverstrelling want daar is peel en maas goed in
Dat er aandacht wordt besteed aan woningen voor ouderen, als ik naar andere dorpen kijk
hebben ze het beter voor mekaar dan hier in Panningen. Ik mis hier ook de aandacht vanuit de
politiek.
Dat er eens meer gedaan wordt voor de armen en mensen met een uitkering. dat deze mensen
eens geholpen worden i.p.v dat ze meer in de ellende terecht komen met alle gevolgen van dien.
De trottoirs weer vlak gelegd willen hebben.
Een betere coalitie.(politiek) Een die beloften nakomt. Geen luchtfietserij en onnodige
geldverspilling ( o.a. sociale raad en andere pilots die alleen maar voor de buhne zijn)
Een betere WMO-voorziening
Een wederopbouw van Maasbree
Een woonvorm waarbij oa. ambulante begeleiding aanwezig is.
Eventueel boete voor de hondendrollen achterlaten
Gemeenschap huis Kessel div verkeers situatie te gek om los te lopen
Gemeenschapshuis Panningen
Gemeente steun van de lokale omroep
Geregeld openbaar vervoer tussen Kessel/Baarlo/Helden/Panningen zijn.
Gevrijwaard blijven van hondenpoep op de stoep.
Goede zorg
Het gemeenschapshuis
Iets minder tegelijkertijd de wegen open liggen. Dus sla maar een jaar over
Ik heb aan het CDA, 2 mailtjes verzonden, een over de mantelzorgers en een over de minima, kijk
daar eens naar
Maat woningen voor jongeren met een beperking en een klein inkomen gerealiseerd zien.
Meer aandacht voor gezonde omgeving. Stop intensieve veehouderij
Meer aandacht voor natuur
Meer daadkracht met betrekking tot Dorps Ontwikkelingsvisie van het dorp Helden
Meer geld voor gezondheid (bijv geen zand waar katten in poepen op kinderspeelveldjes) zien
Meer oog willen zien voor de stille armoede
Meer openheid en transparantie van de zijde van de gemeente, B&W en hun ambtenaren. Ze zijn
er voor ons, en worden met ons geld betaald, en zijn door ons gekozen, dus kom in de buurten
kijken en praten en handel daarnaar.
Meer statushouders plaatsen
Meer tractorhavens, graafmachines en 45km autotjes
Minder hangjongeren
Mooi plein in Maasbree
Nabij de jachthaven lig nogf een groot stuk water vrij, ter beschikken stellen aaan de jeugd,
watersport
Nieuw centrumplan in Helden dorp
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Sauna park
Stabiel bestuur handhaven ook na verkiezingen
Terugkomst van Vluchtelingenwerk als onafhankelijke begeleider van vluchtelingen
Voldoende parkeergelegenheid, én belasting heffen op huisdieren die hun behoefte doen elders.
Waterveld voor de hockeyclub
Zien dat de groenvoorzieningen eens beter gemaaid zouden worden,is schandalig
Zien dat duurzaamheid diversiteit en zelfsturing niet alleen door de burgers wordt opgepakt
maar ook door de politiek en de gemeenteambtenaren.
Zwemtarieven en zwemuren overeenkomstig andere zwembaden

Weet niet (31%)
Toelichting
Ik zou graag
gerealiseerd
zien in Peel en
Maas







De tarieven en zwemtijden zijn in vergelijking met andere baden extreem
duur cq kort
Door boonwortels zijn er vele trottoirs erg ongelijk. Dat kan gevaarlijk zijn
voor oudere bewoners
Nu gaan het zo niet .
Op de N wegen, daarbij kan ook worden gedacht aan het gebruik van de
bushaltes. verplichten
Teveel ambtelijke tijd wordt besteed aan zaken die de burgers onderling
dienen op te lossen. aan passing van de regelgeving is hiervoor wellicht nodig,
maar ook een cultuuromslag van het ambtelijk apparaat.
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5 ‘2017 was voor Peel en Maas een goed jaar’
(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=67)

50%
43%

45%
37%

40%
35%
30%
25%
20%
15%

9%

10%
3%

5%

4%

3%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting
Mee eens



Veel dingen gaan ook al goed .

Neutraal



De ontsluiting van woonwijk Het Kuukven is niet veilig gerealiseerd, n

Mee
oneens




Prive van alles kunnen doen.
Wat een gezeik over keverberg plein
weten de protest mensen wel waarom het gaat of alleen maar meelopers

Zeer mee
oneens



Tekorten op de sporthallen, kerkkebosje en Bevo volgt spoedig. Het brood wordt
weggehaald bij de Taxibedrijven, allemaal vrijwilligers vervoer. , de meeste mensen
die vervoerd worden kunnen lopen, fietsen en zij kunnen het prima zelf betalen. Het
zorgcentrum aan de Heldenseweg strijkt jaarlijks veel geld op voor de opvang van
oude mensen en het werk wordt gedaan door vrijwilligers.
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5.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met bovenstaande
stelling? (n=28)
Let op! Laag aantal respondenten!

Toelichting (43%):












Als inwoner kijk je toch vooral naar je eigen situatie. Na 33 jaar, woon ik nog steeds heel graag in
deze gemeente.
De gehele dynamiek binnen de gemeente groeit gestaag.it
Er is bij mijn weten geen toename van discriminatie of criminaliteit
Geen calamiteiten.
Geen rampen of tegenslagen en vreedzaamheid onder de burgers
Goed bestuur, veilig, welvarend
Ik vibnd zelf dat wij in Meijel weinig ( niets ) te klagen hebben.
Ik vind dat het rijke verenigingsleven en het samenwerken van de verenigingen een perfect basis
zijn voor de gemeenschap Peel en Maas.
Peel en Maas profileert zich steeds meer als een sterke gemeente in noord limburg
Volgens een van de wethouders vallen de tekorten binnen de zorg mee, afwachten tot het jaar
om is
Zie boven

Ik wil geen toelichting geven (50%)
Weet niet (7%)
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5.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met bovenstaande
stelling? (n=7)
Let op! Laag aantal respondenten!

Toelichting (71%):






Alles gaat over Panningen terwijl de overige kerkdorpen niets extras krijgen aan actiiviteite n
Horeca verslechterd, meest onveilige seeks onder jongeren
Wie stelt dit rare vragen op, niet iemand die er voor betaald wordt hoop ik
Zie hierboven
Zij moeten allemaal hun eigen broek op houden.

Ik wil geen toelichting geven (29%)
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