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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Stein nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

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 91% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer
belangrijk".
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 29% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 12% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Neutraal".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 46% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 81% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (61%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Stein, waarbij 98 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.

1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed
aan het verbeteren van de toegankelijkheid in onze
gemeente?

(n=97)
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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 91% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 0%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer
belangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk




Iedere gemeente zou dat sowieso moeten zijn ,daar moet helemaal geen twijfel
over bestaan ,dat moet vanuit de gemeente bewaakt worden door een of
meerdere bestuurders.
Vanwege het nieuwe VN verdrag is dit zeer gewenst. Een volledige inclusie maakt
dit mogelijk.
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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 29% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 12% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee eens



Ik beweeg me altijd per fiets door Stein van smorgens tot de avond voor alle
inkopen en ook ontmoetingen bij verenigingen. Op allerhande plaatsen stel ik
daarbij vast
mensen te ontmoeten met beperkingen.

Zeer mee
oneens



Er moet nog veel gebeuren om de hele gemeente toegankelijk te maken, en om te
beginnen in het winkel centrum. Hier zijn er gevaarlijke mindervalide opritten. Ook
moet er nog veel verbeterd worden in begeleindings trajecten, scholen en
werkplekken en gebouwen.

Weet niet



De wegen en fietspaden zijn erg slecht vooral bij oversteek plaatsen word je als je
niet erg rustig aan doet zowat gelanseerd door de spoorvorming. Langzaam ga je
nog vrij had en komt op. Sommige plekken de achterkant hard tegen de grond
Geen bekende situatie voor mij
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente
vindt? (n=23)
Toelichting (57%):













Aandacht voor iedereen
Alles is aanwezig.
De meeste openbare gebouwen en voorzingen goed toegankelijk
Er wordt steeds meer rekening gehouden met mensen met een beperking
Er zijn redelijk veel aangepaste ingangen voor mindervaliden binnen onze gemeente, maar het
kan altijd neter !!
Grotendeels is de gemeente toegankelijk, kritisch blijven
In een groot deel van de gemeente zijn de trottoirs aangepast door verlaging of juist verhoging
bij bushaltes. Het winkelcentrum is volledig toegankelijk
Juist in deze tijd van het individu, moeten we beseffen dat we samen méér kunnen realiseren en
bereiken.
Op diverse plaatsen binnen de bebouwde kom zijn er parkeergelegenheden voor autos,fietsen en
gehandicapte voertuigen waar het vrij parkeren is en dit ook zo behouden.
Veel gedaan aan wegnemen drempels.
Waaruit blijkt dat het niet zo is ?
Ze hebben in de loop der jaren de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd

Weet niet (43%)
Toelichting
Toelichting:



Wat is dit? Een toelichting op een toelichting? Vreemd.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente
vindt? (n=11)
Toelichting (91%):











Drempels, geen openbare toiletten in winkelcentrum
Er moet nog heel veel veranderen toegankelijkheid maak je niet achter de "tekentafel" maar je
laat ervaringsdeskundigen ernaar kijken en beoordelen.
Helemaal niet verkeerd, maar het kan altijd beter. Kijk eens consequent vanuit het perspectief
van mensen met een beperking of dementie. Probeer deze mensen er ook actief bij te betrekken.
Ik heb bijv. een invalidenparkeerkaart, maar heel vaak zijn de plaatsen bezet. Of zoals bij de Aldi,
daar ligt de parkeerplaats voor invaliden net het verst weg van de winkel. Sommige woonhuizen
in de gemeente Elsloo zijn beslist onvriendelijk voor invalide mensen.
Invalidenparkeerplaatsen vooral nabij winkelcentrum zijde van eidams
Mindervalide opritten zijn te gevaarlijk omdat ze niet goed en te weinig zijn aangelegd.
N voorbeeld t winkelcentrum is waardeloos toegankelijk wat betreft rrondom en in overal
reclame links rechts . Zebra niet ver genoeg gevaarlijk punt van parkeer na parkeerplaats
Smalle doorgangen in div. Winkels.
Teveel obstakels, slecht onderhouden straten, stoepen en fietspaden
Verkeerssituaties zijn vaak onduidelijk, verkeersborden zijn verkeerd geplaatst. Is voor iedere
weggebruiker onduidelijk

Weet niet (11%)
Toelichting
Toelichting:



Ook de toegankelijkheid ennbereikbaarheid van gebouwen laat te wensen over.
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3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
50%

(n=87)
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Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 46% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:























Bv in de grous ( trappen )
De ingang en inrichting van veel winkels
De politie huist te ver van het centrum
Diverse plaatsen
Diverse winkels en openbare gebouwen mogen rolstoelvriendelijker gemaakt worden.
Eigenlijk in geheel Stein zijn wel plaatsen op te noemen waar echt wel een stuk beter kan
(winkelcentrum/gemeentehuis/stoepen en straten/parkeerruimtes
Gemeentehuis zelf.
Ik weet niet exact waar, maar er zullen best nog wel wat locaties zijn die nog aangepast moeten
worden
In alle kernen moeten er minder valide opritten komen en die ook goed zijn aangelegd.
In het, overigens goed toegankelijk winkelcentrum, moet nu toch echt ook een openbaar toilet
voor gehandicapten komen
In wijken en aanliggende dorpen kan dit nog veel verbeterd worden
In Winkels. Veel drempels op de wegen.
Jumbo, bushaltes
Ontmoeten op rollator afstand regelen
Op diverst trottoirs, bij oversteekplaatsen en er zouden meerdere parkeerplekken moeten
komen bij winkelcentrum
Openbare gebouwen, winkelcentrum
Oud elsloo
Oude dorpskernen
Sportaccomodaties
Sporthallen/verenigingsgebouwen
Sporzalen, zeker het toilet gebeuren
Stein naar Meers en Urmond
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Steinerbos
Terpkerk Urmond
Terpkerkje in Urmond
Veegauto die de straat moet reinigen van de stapels bladeren van de lindebomen komt niet of
veel te laa ondanks herhaaldelijke verzoeken.t
Vooral bij de oversteek plaatsen bij rotondes
Wandel route om de stejnderbos .. stoepen . kiezel bak in het bos voor het restaurant.
Wandelpaden, recreatie gebied nu achterstallig tot geen onderhoud
Winkelcentrum zeer belangrijk
Winkelcentrum, Fonteijn,
Woonhuizen in de Sijzenhof in Elsloo.
Zoals besproken in het verkeersarrangement

Toelichting
Ja, namelijk:




Geemeentehuis ligt veel te ver weg voor ouderen en gehandicapten
In de gehele gemeente is er veel verbetering mogelijk op alle mogelijke gebieden.
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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 81% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (61%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Mits elke gemeente zich hier voor 100 % in zet, moet dit mogelijk zijn.

Mee eens



Er zijn veel en goede parkeergelegenheden zonder betaling voor fietsers ook
automobilisten en gehandicapte voertuigen
Volwaardig meedoen is mogelijk ,maar aantal gebruikers en kosten moet niet uit de
pas lopen



Neutraal




Mee
oneens



De huidige ontwikkelingen binnen onze maatschappij maakt het voor mensen met
een LVB steeds moeilijker om in de samenleving mee te kunnen. Je ziet dat deze
doelgroep vaak overvraagd wordt en niet de ondersteuning krijgt die men hoort te
krijgen. Veel mensen met een LVB zouden met de juiste randvoorwaarden mee
kunnen draaien in een regulier bedrijf, dit gebeurt echter zelden. De gemeente Stein
zou zich kunnen onderscheiden door deze doelgroep (vaak WAJONGERS) te
begeleiden hierin. Fysiek gezien kun je veel aanpassingen doen en dat is belangrijk,
maar de échte winst zit hem erin dat de maatschappij bewust wordt hoe ze mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun kracht kunnen zetten zodat ze toch een
rol binnen onze maatschappij kunnen beteken en tegelijk ook iets kunnen
toevoegen aan de maatschappij (win-win situatie)
Helaas ben ik niet bekend met genoemde vraagstelling
In de toekomst zal het wel kunnen maar er is nog teveel ouwe troep die eerst
verandert moet worden maar ook alle nieuwbouw en infra-structuur zal steeds zo
gemaakt moeten worden dat mindervalide er gewoon gebruik van kunnen maken.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Stein
Toegankelijkheid
04 oktober 2018 tot 15 oktober 2018
98
9,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
1 minuut en 18 seconden
17 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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