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=134)
Hoogtepunt (16%):






















Aspergeseizoen
Baarmoeder verwijderd bij vruchtbare vrouw. Ze moeten meer met tekeningen gaan werken, bij
de uitleg van een operatie.
De sportprestaties van de Limburgers
Dumoulin wint Giro
Fiets uitslagen
Geen "Polenhotel"
Geen polenhotels bij de poort van Leunen
Girowinst dumoulin
Kermis
Lieke martens beste voetballer
Limburg scoort goed in toerisme
Maas veveiliging is gestart
Max Verstappen
Polenhotel
Promoveren VVV
Roze trui van Dumoulin
Tom Dumoulin
Tom Dumoulin winnaar Giro
Tom winnaar van de Giro
VDL doet het heel goed
Wethouder Thielen wethouder

Er is geen nieuwsitem dat een hoogtepunt is van het jaar 2017 (35%)
Weet niet (49%)
Toelichting
Hoogtepunt

Er is geen nieuwsitem dat
een hoogtepunt is van
het jaar 2017






De voetbalvrouw Lieke Martens, Dominique Janssen, vanitas
lewerissa, myrthe moorrees. En natuurlijk Tom dumoulin, wout
poets en max verstappen.
Zo jong durven wethouder te worden
Hoogtepunt wordt in 2018 de verkiezingen zodat deze wethouder
vertrekt
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Weet niet





Als medewerker van Omroep Venray zijn er veel nieuwe mooie
dingen geweest maar ook minder mooie maar allemaal zeker de
moeite waard om bij stil te staan en hier en daar te verbeteren.
Waarom staan hier geen antwoordmogelijkheden bij met
hoogtepunten? Ik weet echt niet alle mogelijke hoogtepunten uit
mijn hoofd.
Zie vraag 1
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2 Welk Limburgs nieuwsitem is voor u het dieptepunt van het jaar 2017?
(n=132)
Dieptepunt (20%):
























"Moord" in Blitterswijck
Alle nieuwsitems over Wilders
Bomen kappen
Dat er een bushalte is geplaatst voor een gemeentelijk monument n.l. Het poelshuis. Wat
heeftde gemeente toch met dit besluit.
De onduidelijke aanduiding van de fietspaden in het centrum
De schietpartij in Blerick
De uitvoering van het openbaar vervoer door Arriva.
De vele ongelukken op de A2, A67 en A73
Drugspanden en XTC afval dumpen
Geert wilders
Het dumpen van drugsafval in de natuur en de vele illegale hennepkwekerij
Het gedoe rond M.A,A.
Het grote aantal pvv stemmen in maart.
Mestfraude (3x)
Moorden in Blerick
Overlast Vlakwaterbos
Polenhotel
Reeds vermeld
Roermondse mafia
Sluiting mergelgroeve Maastricht voor recreatie
Veel misdrijven en ongevallen.
Verkeersongeliuken
Zorg die de gemeenten elk voor zich in moeten vullen. Het gebrek aan inzicht in de
zorgaanbiedinen via de gemeenten door de snelle invoering hiervan. Daardoor krijgen
mensen die het nodig hebben geen og te weinig zorg

Er is geen nieuwsitem dat een dieptepunt is van het jaar 2017 (26%)
Weet niet (54%)
Toelichting
Dieptepunt




De vele (dodelijke) ongelukken op de A73
Spreekt voor zich.

Weet niet




Zie ook het antwoord op vraag 5.
Zie vraag 1
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3 Stel u mag iemand nomineren als ‘Limburger van het jaar’. Wie zou u
nomineren? (n=131)
Nominatie (37%)









































Alle huismoeders
Andre rieu
Andre Rieu
Bisschop Wierts
Bram Zeegers Skeleton.
Buurvrouw Linda Custers uit Ysselsteyn
De Burgemeester
De gewone mens
Dumolin
Een mantelzorger die al meer dan 10 jaar haar man verzorgt die erg zwaar geestelijk gehandicapt
is. Samen nemen ze toch iedere keer deel aan sociale activiteiten en onderneemt ze met hem
uitstapjes. Erge bewondering voor haar.
Er zijn zoveel goede mensen
Gillisen
Gouverneur van Boven
Hans Gilissen
Hans Gillessen
Het is niet altijd witte goud wat er bl? /st/ inkt !
Jan Loonen
Leo Mertens
Lieke Martens (2x)
Mantelzorgers
Martijn Hulsen
Max verstappen (3x)
Mevrouw C van Deurssen, coördinator Hospice Venray, verder De Heer Hans Gilissen,
burgemeester van Venray, voor zijn zeer opbouwende woorden bruggenbouwer.
Mijn echtgenoot om reeds omschreven redenen
N vrijwilligers van het Hospice
Niemand doen allemaal hun best
Onze burgemeester
Piet Kroft
Rudi Verhagen
Sinterklaas en ZWARTE piet
Theo Bovens
Theo Bovens. Ik denk dat we met hem iemand in Limburg hebben met gezond verstand. Helaas
wordt er niet altijd naar hem geluisterd
Tom Demolin
Tom Dumolain
Tom Dumolin
Tom dumoulin
Tom Dumoulin (5x)
Toni Wille
Vrijwilligers van Venray
Wethoudet Yhielen
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Wout Poels / Max Verstappen

Weet niet (63%)
Toelichting
1,0






Weet
niet



De durf om wetbouder te worden op die jonge leeftijd en als zij niet doorgaat geen
wachtgeld te hoeven. Proma voorbeeld.
Piet is een sociaal mens die op vele terreinen mensen stimuleert. Ook stelt hij de
hulpvraag. Onophoudend en vol van energie. Voor de Venrayse gemeenschap een kei
Sportieve, maar ook innemende man
Zijn blijvend functioneren tot op heden, gehinderd door zijn handicap, maar
vasthoudend aan zijn opdracht
Er zijn zoveel mensen c/q inwoners van Venray die veel dingen doen voor onze
woonplaats die ook een pluim zeker verdienen maar welke er nu echt boven uit
steekt ik weet het niet.
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4 Welke voornemens heeft u voor 2018?
40%

37%

(n=131)

37%

35%
30%
25%

21%

20%
15%
10%
5%
5%
0%
Ik waag me niet aan
voornemens

Ik heb er (nog) geen

Voornemen

Weet niet

Voornemens:




























Beter parkeren geen koffieshop in het centrum
Doeniey mee/ aan
Doorgaan hoe het nu is geen voornemens
Een sociaal veilige buurt om in te wonen en te leven
Fietsen
G3zond proberen te blijven
Genieten van het leven
Gezond blijven
Gezond blijven en hiervoor ook actie ondernemen
Gezond en gelukkig zijn
Gezond leven in venray
Gezond worden
Gezondheid
Ik stop met mijn betaald werk en ga vrijwilligerswerk doen.
Kijken of ik vrijwilligerswerk ga doen
Leef het leven
Meer reizen en voor mezelf opkomen
Mezelf fijn voelen door opbouwend bezig te zijn voor mezelf en de ander.
Onzin
Positief blijven ondanks de negatieve dingen die kunnen gebeuren overal is wat positiefs uit te
halen.
Proberen meer tijd voor me zelf vrij te maken, anders red ik het niet.
Proberen om positief te blijven
Toch maar weer 5 kg minder :-)
Verschillende
Vrijwilligerswerk
Zinvolle invulling van vrije tijd en hopend op gezondheid voor allen
Zo positief mogelijk in het leven staan
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Toelichting
Ik heb er (nog)
geen
3,0



Spreekt voor zich.



Goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn grote onzin. Als je iets wilt
aanpakken of veranderen moet je dat doen als de noodzaak blijkt, en je zelf
daardoor de knop gemakkelijker om kunt zetten naar een verandering. Niet
uitstellen en feitelijk op voorhand al weten dat je slagingskans minder als
30% is!!
Ik ben 74 jaar, en kan voor mijn medemens op eenvoudige manieren,
indien nodig behulpzaam zijn. En dit is genoeg, Vooral ook jezelf fijn voelen.
Opruimen zwerfvuil
Te weinig bewogen op de fiets
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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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